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Alles wat u nodig heeft om
méér te kunnen doen.
Ondanks sneller werken wilt u geen kwaliteit inleveren.
Deze volgende generatie MFP's geven u het beste van
twee werelden.
Sharp’s technologie helpt organisaties met de manier
waarop ze informatie creëren, ermee omgaan en delen.
De toonaangevende multifunctionele kleuren- en zwartwitprinters (MFP's) bieden allemaal hetzelfde optimale
gebruiksgemak en dezelfde slimme app-connectiviteit.
Wat overigens ook geldt voor de geavanceerde beveiliging
en verbeterde productiviteitstools, waardoor u flexibeler
en productiever kunt werken.
U kunt ze inzetten als beveiligd verdeelpunt van informatie
voor kleine en grote bedrijven en middelgrote teams in grote
organisaties. Naast een serie geavanceerde tools, heeft u ook
de beschikking over een geavanceerd stuk gereedschap om
alle informatie die u nodig heeft te creëren, te gebruiken en te
delen.

Het Application Portal biedt u software-updates en cloudconnector apps, die ervoor zorgen dat uw MFP's altijd upto-date zijn. Bovendien kunt u machinefuncties heel flexibel
aanpassen aan uw budget en aan de manier waarop u ermee
wilt werken.
Dus wat u ook wenst, of het nu gaat om het maken van
vergadermateriaal, het afdrukken van rapporten, het scannen
van documenten of het versturen van belangrijke informatie,
u kunt het allemaal snel en eenvoudig realiseren. Waar
u ook werkt! Kortom, met deze betrouwbare digitale A3
MFP’s beschikt u over een uitgebreide set functies, inclusief
superieure technologie van morgen.
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Sharp’s A3 kleuren- en zwart-wit printers helpen u om
slimmer te werken.
Advanced lijn - 30 tot 60ppm, slimme MFP's die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende omgevingen.
Essential lijn - 26 tot 60ppm, betaalbare MFP's met doordachte productiviteitsfuncties en flexibele functionaliteit.

Kleuren MFP's

Zwart/Wit MFP's

Advanced
(DSPF*1)

Advanced
(RSPF*2)

Essential

Advanced

Essential

MX-3071

MX-3061

MX-2651

MX-M3071

MX-M2651

MX-3571

MX-3561

MX-3051

MX-M3571

MX-M3051

MX-4071

MX-4061

MX-3551

MX-M4071

MX-M3551

MX-5071

MX-4051

MX-M5071

MX-M4051

MX-6071

MX-5051

MX-M6071

MX-M5051

MX-6051

*1 150-vel Duplex Single Pass Feeder. *2 100-vel Reversing Single Pass Feeder.

MX-M6051
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Waarborg uw veiligheid.
Informatie is van groot belang voor elke organisatie.
Daarom is de strengste beveiliging standaard ingebouwd.
Altijd paraat

Proactieve toegangscontrole

Dankzij het innovatieve zelfherstellende systeem kunt
u zorgeloos en veilig werken. Een back-up van de MFPinstellingen wordt in een speciaal beveiligd deel van het
systeem opgeslagen. Dit kan automatisch gevalideerd
worden, voordat het voor herstel wordt ingezet indien het
operationele systeem per ongeluk of door een kwaadwillende
aanval is beschadigd. Dit systeem vermijdt verstoring van uw
bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat waardevolle informatie en
intellectueel eigendom goed worden beschermd.

Om onbevoegd gebruik tegen te gaan, bewaken deze
MFP's automatisch alle pogingen tot toegang en verlenen
deze toegang alleen aan applicaties en firmware die zijn
goedgekeurd. Alle andere externe applicaties worden direct
geblokkeerd, gelogd en gerapporteerd.

Beveiliging waarop u kunt bouwen
Wanneer een MFP informatie uitwisselt met een andere
applicatie of e-mailsysteem, dan zou deze informatie
onderschept kunnen worden. Daarom bezitten deze MFP’s
een SSL Certificaat Validatie. Dit controleert alle inkomende
en uitgaande communicatiepogingen om ongeautoriseerde of
kwaadwillende toegang tot uw informatie te voorkomen. Deze
MFP’s bieden hetzelfde hoge beveiligingsniveau wat door veel
overheidsorganisaties wordt vereist.

Proactief:

controle op uitvoeren programma's
op basis van een whitelist

Beveiliging op defensieniveau
Deze MFP's voldoen aan het Hardcopy Device Protection Profile
(HCD-PP v1.0) en bieden de meest up-to-date beveiliging voor
bedrijven, de overheid en militaire organisaties. Hierdoor kunt
u dus zorgeloos de meest gevoelige data verwerken in de
wetenschap dat uw MFP uitzonderlijk veilig is.

Veilige e-mail communicatie
Documenten die u direct vanaf de MFP e-mailt worden
versleuteld volgens de S/MIME standaard. Hierdoor kunnen ze
niet onderschept worden tijdens het verzenden en worden ze
gevalideerd als authentiek met geavanceerde elektronische
handtekeningen.

Versleuteld:

Vertrouwelijk:

AES encryptie van alle
opslagruimte

beveiligd afdrukken zonder server

Altijd alert:

vertrouwde & zelfherstellende
firmware

Vergrendeld:

Auditor:

alle gebruikers moeten
zich aanmelden

vastleggen van volledig
controlespoor

Onverbiddelijk:
doorlopende CA certificaat verificatie

Conform:
handhaving van veiligheidsbeleid
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Werk op uw eigen manier.
Omdat u flexibel kunt werken, waar en wanneer u maar wilt,
haalt u het meest uit uw dag.
Dankzij deze nieuwe generatie MFP's verspilt u geen tijd met
het leren van complexe technologie. Door de eenvoudige
connectiviteit kunt u overal snel en efficiënt printen, scannen
en informatie delen. Gedurende uw gebruiksperiode worden
softwareaanpassingen automatisch geüpdatet, waarmee ook
de toekomstbestendigheid is gegarandeerd.

Eén keer inloggen
U hoeft geen extra gebruikersnamen of wachtwoorden te
onthouden. In plaats daarvan heeft u snel toegang tot publieke
clouddiensten met Single Sign On (SSO). U kunt snel en veilig
informatie printen en opslaan*1 met behulp van Google Drive™,
OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box en Dropbox
door slechts één keer in te loggen op het bedieningspaneel.
Ook is er een Gmail-connector beschikbaar voor scannen naar
e-mail en Exchange Online (MS 365 e-mail).

Makkelijker verbinden
Wat is er makkelijker dan gewoon naar uw MFP lopen en
afdrukken wat u wilt, zelfs zonder in te loggen op uw PC? Eén
van de voordelen van de Sharp Office Direct Print functie. U
plaatst een USB-geheugenstick in de MFP en u heeft direct
toegang tot uw opgeslagen afbeeldingen en Microsoft Office*2
bestanden en kunt deze direct printen. Ook kunt u documenten
scannen en ze direct weer op de USB-stick opslaan.
Voor nog meer flexibiliteit kunt u wireless printen*3 vanaf
Wi-Fi-compatibele laptops, tablets of smartphones en deze
direct verbinden met de MFP, zonder dat u hiervoor een
draadloos LAN hoeft te installeren. Zo kunt u printen vanaf
meerdere apparaten en werkplekken.

Gemaakt voor mobiliteit
Hoe prettig is het om snel en rechtstreeks af te drukken
vanaf een mobiel apparaat? U verbindt uw mobiele apparaat
in enkele seconden met de MFP, door deze bij de NFCkaartlezer*4 te houden of door de QR code*5 van de MFP te
scannen. Daarmee wordt uw mobiele apparaat automatisch
geconfigureerd. Vervolgens kunt u met behulp van Sharpdesk
Mobile via uw draadloze netwerk printen vanaf, of scannen
naar, uw mobiel of tablet, waarbij u gebruik maakt van een app
die Google Cloud PrintTM ondersteunt of van de Sharp Print
Service Plugin voor Android apparaten.

Plaats uw USB-stick in de machine en begin direct te printen.
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Afdrukken waar u wilt
Bezorgd dat er belangrijke of gevoelige documenten zichtbaar
achterblijven? Niet met de Print Release (afdrukvrijgave)
functie. U verstuurt gewoon de afdrukopdracht en wanneer het
u uitkomt loopt u naar de dichtstbijzijnde printer, u logt in en
print de informatie*6.

Eenvoudiger te beheren
Met Sharp OSA® (Open Systems Architecture)*7 is het veel
eenvoudiger om vanuit uw bedrijfssystemen en applicaties
in de cloud direct uw informatie te printen of te ontvangen.
Bovendien zorgt het Application Portal ervoor dat de MFP
optimaal aanpasbaar is, door software updates en cloud
connector applicaties te bieden die snel en eenvoudig updaten
mogelijk maken.

Geef afdrukopdrachten vrij vanaf een beschikbare MFP.

*1 Essential MFP's vereisen optionele MX-AMX2. *2 Essential MFP's vereisen optionele MX-PU10. *3 Essential MFP's vereisen optionele MX-EB18. *4 Voor Android apparatuur. Essential MFP's vereisen in de
handel verkrijgbare NFC kaartlezer. *5 Voor zowel iOS als Android apparatuur. *6 Deze functie kan worden gebruikt op één van de maximaal 5 MFP's, die via het netwerk gekoppeld zijn. Indien er gebruik
wordt gemaakt van MFP's uit de Essential lijn, dan dient er één (primaire) MFP uitgerust te worden met de optionele HDD MX-HD16. *7 Essential MFP's vereisen optionele MX-AMX1, MX-AMX2 en MX-AMX3.
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Ontworpen om te presteren.
Presteer meer zonder extra inspanning.
Snel afdrukken

Handig scannen

U kunt kiezen uit snelheden oplopend van 26 tot 60 pagina's
per minuut (PPM) en afdrukken op papierformaten tot SRA3*1
en papiergewichten tot 300 g/m2. Een knipperend LEDlampje*2 waarschuwt u wanneer er originele documenten
onbeheerd zijn achtergelaten op de documenteninvoer, zodat
u uw documenten veilig kunt stellen. De vele opties voor
papierinvoer en -afwerking zorgen ervoor dat u een MFP kunt
configureren die aan uw wensen voldoet.

Waarom zou u nog papieren documenten overtypen als
u ze veel sneller kunt scannen? Met behulp van Optical
Character Recognition*3 (OCR) kunt u een bestand scannen
als doorzoekbare PDF's en bewerkbare Microsoft® Officebestanden. Enig idee hoeveel tijd u hiermee bespaart?

Eenvoudig in gebruik
Een kantelbaar 10.1 inch LCD touchscreen bedieningspaneel
- met een consistente user interface van het volledige
assortiment MFP's - geeft u handige toegang tot veel gebruikte
functies via de Easy Modus. Door simpelweg de menu-iconen
te verslepen kunt u het bedieningspaneel aanpassen aan uw
eigen voorkeuren.

Een waarschuwingslampje herinnert de gebruiker eraan de
originelen te verwijderen.

Kantel het bedieningspaneel om de kijkhoek te verbeteren.
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Efficiënte data-opslag

Extra besparingen

Dankzij de grote 500 GB Hard Disk Drive*4 (HDD) en de
document-opslagfunctie*4 kunt u snel afdrukken en scannen.

Wanneer de tonercartridge écht helemaal leeg is wordt deze
automatisch uitgestoten*8. Hiermee voorkomt u verspilling en
helpt het gelijk om aan uw milieudoelstellingen te voldoen.

Consistente beeldkwaliteit
Teksten en grafische voorstellingen in documenten worden
bij elke applicatie nauwkeurig weergegeven met behulp van
Adobe PostScript 3*5. Een sensor die de afdrukdichtheid
bewaakt zorgt voor een constante beeldkwaliteit, vanaf de
eerste tot en met de laatste pagina. Sharp’s multifunctionelel
kleurenprinters maken gebruik van PANTONE®-technologie die
u betrouwbare kleuren garanderen. De Auto Set-functie past de
scaninstellingen zodanig aan dat de resolutie, paginagrootte en
oriëntatie altijd optimaal zijn.

Eenvoudig beheer
Controleer de MFP-status met één snelle blik op de Status
Communicatie Balk.

Direct uw PDF’s afdrukken
Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) versnelt het afdrukken
vanaf mobiel apparaten, de cloud en USB-geheugen.
Duidelijke lichtpatronen geven specifieke MFP functies weer.

Direct stand-by
Handig! De ingebouwde bewegingssensor*6 detecteert een
naderende gebruiker en schakelt de MFP direct aan. Oók handig
is de functie voor continu gebruik*7 . Hiermee kunt u toner
bijvullen zonder dat de kopieer-/afdrukopdrachten worden
onderbroken, hetgeen uw productiviteit vanzelfsprekend ten
goede komt.

*1 Alleen voor kleuren MFP's. Maximum papierformaat voor Zwart/Wit MFP's is A3W. *2 Alleen
voor Advanced MFP's, behalve voor MX-4061/MX-3561/MX-3061. *3 Op de Essential MFP's is
hiervoor de optionele MX-EB20 vereist. *4 Voor de Essential MFP's is de optionele MX-HD16
vereist. *5 De optionele MX-PK13 is dan vereist op de Essential MFP's. *6 Alleen voor Advanced
MFP's. *7 Alleen voor MX-6071/MX-5071/MX-6051/MX-5051. *8 Alleen voor kleuren MFP's.

Slimme technologie voor
vooruitstrevende connectiviteit.
Zo worden uw teams efficiënter
en effectiever.
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Méér bespaarmogelijkheden.
Dankzij de MFP’s van Sharp bespaart u tijd en geld bij
dagelijks terugkerende taken.
Nóg flexibeler werken

Duurzamer werken dankzij minimaal energieverbruik

Geef uw documenten een professionele uitstraling met de
uitgebreide serie afwerkopties. Denkt u hierbij aan perforeren,
vouw- en nieten in de rug, hechten zonder nieten en de optie
om verschillende opdrachten van elkaar te scheiden. Tevens
kunt u papierlades met een grotere capaciteit toevoegen als
uw werkproces hierom vraagt.

Sharp MFP's functioneren bijzonder efficiënt, waardoor
u bespaart op operationele kosten. Automatische en
configureerbare instellingen voor stroomverbruik zorgen
ervoor dat de MFP alleen aanstaat tijdens de vooraf
ingestelde uren. Daarnaast heeft de toner een lage
smelttemperatuur, waarmee u energie bespaart bij elke printof kopieeropdracht. Via het bedieningspaneel kunt u voor de
meest milieuvriendelijke (Ecoscan) instelling kiezen, zodat niet
gebruikte functies op de achtergrond niet onnodig stroom
verbruiken.

Keuze uit verschillende opties voor het afwerken van documenten en voor de papiercapaciteit om aan uw wensen te voldoen.

11

Strengthen your business.
Versterk uw bedrijfsprocessen.
Verbeter de beveiliging, verhoog de efficiëncy en bespaar
kosten dankzij Optimised Software Solutions.
Sharp heeft jaren geïnvesteerd om u de meest innovatieve oplossingen te kunnen bieden voor productiviteitsverbetering, een
snellere samenwerking en afvalreductie. Kortom, voor welke uitdaging u ook staat, Sharp heeft de machines en de software om
u te helpen.

Optimised
Printing Solutions

Optimised
Scanning Solutions

Optimised
Mobile Solutions

Geoptimaliseerd
afdrukken: bewaak,
beheer en beveilig
het gebruik van de
afdruk-, scan- en
kopieerfunctie, zodat
u alleen bevoegd
gebruik toestaat,
kosten reduceert en
claims voorkomt.

Geoptimaliseerd
scannen: bespaar
tijd en voorkom
kostbare fouten,
door het vastleggen,
delen en opslaan
van documenten
gemakkelijk en digitaal
te maken.

Geoptimaliseerd
mobiel: creëer
flexibele teams door
smartphones en
tablets eenvoudig en
veilig te verbinden
met de printomgeving,
zodat uw mensen
kunnen printen van
of scannen naar hun
mobiele apparatuur.

Optimised
Workflow Solutions

Optimised
Managing Solutions

stroomlijnen en te
vereenvoudigen.

uit.

Smart technology meets
Geoptimaliseerde
Geoptimaliseerd
forward-thinking
connectivity.
workflow: verhoog uw
beheer: vereenvoudig
bedrijfsproductiviteit
het beheer van uw
Helping
your teams
become
en groei, door
MFP’s/printers en
terugkerende
voer effective.
een consequent
more efficient,
and
more
opdrachten te
afdrukveiligheidsbeleid
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Kleuren MFP's
Advanced
(DSPF)

Advanced
(RSPF)

Essential

MX-5071
MX-6071

MX-3071
MX-3571
MX-4071

MX-3061
MX-3561
MX-4061

MX-5051
MX-6051

MX-2651
MX-3051
MX-3551
MX-4051

Snelheid (ppm)

50, 60

30, 35, 40

30, 35, 40

50, 60

26, 30, 35, 40

Papierformaat (max.)

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

Algemeen

Bewegingssensor
Geheugen (GB)

5

5

5

5

5

Harddisk drive (GB)

500

500

500

500

500

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

Documentarchivering

Afdrukken
Resolutie (dpi)

600 x 600

Office Direct Print
Afdrukvrijgave
Adobe Embedded Printer Engine
PCL
Adobe PostScript 3
Continuous Run

Scannen & Faxen
Optical Character Recognition
(OCR)
Auto Set

*2

*2

Fax

Mediahantering
Papiercapaciteit

650 - 6.300

DSPF (150-vel)
RSPF (100-vel)
Hechten zonder nieten
Handmatig nieten
Vouw- en rugnieten

Connectiviteit
Draadloos LAN
NFC
Sharpdesk Mobile
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Google Cloud Print
Single Sign-On
Microsoft Exchange
Gmail
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
Box
Dropbox
Sharp OSA

Beveiliging
Data Security Kit

Standard

Optional

Not available

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300
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Zwart/Wit MFPs
Essential

Advanced

Algemeen
Snelheid (ppm)
Papierformaat (max.)

MX-M5071
MX-M6071

MX-M3071
MX-M3571
MX-M4071

MX-M5051
MX-M6051

MX-M2651
MX-M3051
MX-M3551
MX-M4051

50, 60

30, 35, 40

50, 60

26, 30, 35, 40

A3W

A3W

A3W

A3W

Bewegingssensor
Geheugen (GB)

5

5

5

5

Harddisk drive (GB)

500

500

500

500

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

Documentarchivering

Afdrukken
Resolutie (dpi)

600 x 600

600 x 600

Office Direct Print
Afdrukvrijgave

*1

*1

*2

*2

Adobe Embedded Printer Engine
PCL
Adobe PostScript 3
Continuous Run

Scannen & Faxen
Optical Character Recognition (OCR)
Auto Set
Fax

Mediahantering
Papiercapaciteit

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

650 - 6.300

DSPF (150-vel)
RSPF (100-vel)
Hechten zonder nieten
Handmatig nieten
Vouw- en rugnieten

Connectiviteit
Draadloos LAN
NFC
Sharpdesk Mobile
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Google Cloud Print
Single Sign-On
Microsoft Exchange
Gmail
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
Box
Dropbox
Sharp OSA

Beveiliging
Data Security Kit

*1 Vereist optionele MX-HD16 op het primaire apparaat. Kan standaard worden gebruikt indien het als secondair apparaat gebruikt wordt. *2 Sommige functies
vereisen de optionele MX-EB20 OCR kit.
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Configuraties
13. MX-FN28
Afwerkingseenheid
8. MX-TR19N
Extra uitvoertray
14. MX-FN29
Afwerkingseenheid
met vouw- en
rugnietfunctie

12. MX-TU16
Interne
uitvoertray

9. MX-FN27N
Afwerkingseenheid

Basiseenheid
7. MX-UT10
Extra werkblad

11. MX-TR20
Opdrachtscheidingslade

15. MX-FN30
Afwerkingseenheid

6. MX-LC17N
Lade met grote
capaciteit (A4)

10. MX-RB25N
Papierdoorvoereenheid

16. MX-FN31
Afwerkingseenheid
met vouw- en
rugnietfunctie

1. MX-DE25N
Onderkast met
papierlade voor
550 vel

2. MX-DE26N
Onderkast met 2
papierladen voor
550 vel

3. MX-DE27N
Onderkast met 3
papierladen voor
550 vel

4. MX-DE28N
Onderkast met
papierladen voor
550 + 2.100 vel

5. MX-DE29N
Papierlade voor
550 vel

Afmetingen

1.178 mm
1.182 mm

660 mm
616 mm

650 mm
608 mm
1.495 mm*

1.495 mm*

* 1.649 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en uitvoerlade worden verlengd.

* 1.649 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en uitvoerlade worden verlengd.

MX-6071 afgebeeld met opties.

MX-M4051 afgebeeld met opties.
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Opties
Basiseenheid

15. MX-FN30 3k Afwerkingseenheid

1. MX-DE25N Onderkast met papierlade voor 550 vel

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3*2/A3W*3 tot A5R (non-offset)

550 vel*1, SRA3*2/A3W*3 - A5R (60 - 300 g/m2)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1

2. MX-DE26N Onderkast met 2 papierladen voor 550 vel
550 vel*1 per stuk voor onderste en bovenste la, SRA3*2/A3W*3 - A5R
(60 - 300 g/m2)
3. MX-DE27N Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel
550 vel*1 per stuk voor onderste en bovenste la, SRA3*2/A3W*3 - A5R
(60 - 300 g/m2)
4. MX-DE28N Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel
Bovenste lade: SRA3*2/A3W*3 - A5R, 550 vel*1 (60 - 300 g/m2).
Onderste lade (links): A4, 1.200 vel*1 (60 - 105 g/m2)
Onderste lade (rechts): A4 tot B5, 900 vel*1 (60 - 105 g/m2)
5. MX-DE29N Papierlade voor 550 vel
550 vel*1, SRA3*2/A3W*3 - A5R (60 - 300 g/m2)

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 – 81,4 g/m2),
3 vel (81,5 - 105 g/m2)
Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5
16. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3*2/A3W*3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1
Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 – 81,4 g/m2),

6. MX-LC17N Lade met grote capaciteit (A4)

3 vel (81,5 - 105 g/m2)

3.000 vel*1, A4 tot B5 (60 - 220 g/m2)

Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5

7. MX-UT10 Extra werkblad

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel),

Afwerking
8. MX-TR19N Extra uitvoertray
Optionele perforatiemodule voor MX-FN27N:
MX-PN14C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten
9. MX-FN27N Interne afwerkingseenheid
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3*2/A3W*3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2)
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 – 81,4 g/m2),
3 vel (81,5 - 105 g/m2)
Positie hechten zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5
10. MX-RB25N Papierdoorvoereenheid
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31
11. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade
Vereist de MX-TU16 Interne uitvoerlade
12. MX-TU16 Interne uitvoertray
Optionele perforatiemodule voor MX-FN28 en MX-FN29:
MX-PN15C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten
13. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid
A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3*2/A3W*3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten
14. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie
A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3*2/A3W*3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten
Lade voor vouwen en nieten (onder): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel),
20 sets (1-5 vel). Max. 15 vel per set
Optionele perforatiemodule voor MX-FN30 en MX-FN31:
MX-PN16C - Perforatiemodule voor 2/4 gaten

25 sets (1-5 vel). Max. 20 vel per set
Afdrukken
MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule*4
Adobe® PostScript®3TM uitbreidingsmodule
MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken*4
Direct afdrukken van Microsoft Office bestanden vanaf USB
MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk
MX-HD16 Hard Disk Uitbreidingsmodule*5
Faxen
MX-FX15 Faxmodule
MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule
Connectiviteit
MX-EB18 Draadloze LAN-adapter*4
Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk
Scannen
MX-EB19 Verbeterde compressiemodule*4
Voor een hoge compressiegraad van PDF's
MX-EB20 OCR Uitbreidingsmodule*4
Conversie van gescande documenten naar redigeerbare Microsoft® Office
bestanden en doorzoekbare PDF's via Optical Character Recognition (OCR)
AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle
Sharpdesk-licenties
MX-USX1/X5
1/5 licenties
MX-US10/50/A0
10/50/100 licenties
Sharp OSA®
MX-AMX1 Applicatie-Integratiemodule
MX-AMX2 Applicatie-Communicatiemodule*4
MX-AMX3 Externe Accountmodule*4
Beveiliging
MX-FR62U Data Security Kit*2
MX-FR64U Data Security Kit*3

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2. *2 Alleen voor kleuren MFP's. *3 Alleen zwart/wit MFP's. *4 Alleen voor Essential MFP's. *5 Alleen voor Essential zwart/wit MFP's.

Welkom bij Sharp.
Sharp Information Systems Europe (SISE), een divisie van Sharp Electronics Europe, biedt een uitgebreid pakket aan bekroonde
documentmanagementsystemen en schermoplossingen om organisaties te helpen bij de wijze waarop zij omgaan met informatie.
Sharp’s toonaangevende MFP’s en grote productiesystemen bevinden zich in het hart van geïntegreerde toepassingen voor digitale
transformatie.
Sharp’s gepatenteerde Open Systems Architecture (OSA) technologie transformeert MFP’s in krachtige informatieportals, die naadloos
integreren met de cloud en met bedrijfsapplicaties van derden. Dankzij nieuwe apparatuur, methoden en processen, verbetert de
Optimised Managed Service de wijze waarop bedrijven omgaan met informatie, digitale processen en een betere samenwerking.
Sharp biedt ook een uitgebreid programma schermen, waaronder videowanden voor entertainment, digitale bewegwijzering en
innovatieve interactieve touchscreens voor boeiende presentaties.
Het is Sharp’s missie om nieuwe producten te ontwikkelen waarmee u presentaties ontwikkelt die origineel en aantrekkelijk zijn.

Qualcomm® DirectOffice™
Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, en
Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated
in de VS en/of andere landen. Google Drive, Gmail, Android, en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google LLC. Het Google Drive handelsmerk is gebruikt met toestemming van Google LLC. Box is een handelsmerk, service
merk of gedeponeerd handelsmerk van Box, Inc. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS
en in andere landen. PCL is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of dochterondernemingen. Qualcomm is een handelsmerk
van Qualcomm Incorporated, gedeponeerd in de VS en in andere landen. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, gedeponeerd in de VS en in andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Corporation december 2019. Ref: A3 productlijn brochure (Job 20115). Alle handelsmerken worden erkend. E&O.
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