
MX-7580N/MX-6580N 
Digitaal multifunctioneel fullcolour-systeem

U wilt het afdrukken centraal beheren en een professionele 
afdrukkwaliteit in kleur /This is Why, daarom kan iedereen met deze 
MFP’s prachtige resultaten behalen.

GEBRUIKSGEMAK GAAT SAMEN MET 
BUITENGEWONE PRODUCTIVITEIT



2

Grote prestatie, hoge kwaliteit

De mogelijkheid om in huis professioneel te kunnen afdrukken, 

kan wezenlijke kosten- en beheervoordelen opleveren. Het 

werken met ingewikkelde apparatuur kan echter onnodige 

inefficiency veroorzaken. 

Toen Sharp de MFP’s MX-7580N en MX-6580N ontwierp, 

stond gebruiksgemak dan ook centraal. U heeft hiermee snelle, 

krachtige en intuïtieve MFP’s tot uw beschikking, met snelheden 

van 75 of 65 pagina’s per minuut en een afdrukkwaliteit die 

tijdens de hele afdrukrun stabiel blijft. U kunt met deze zeer 

productieve MFP’s grote en complexe printopdrachten in slechts 

enkele minuten afronden en uw kosten worden beheersbaar.

Flexibel en naar wens aan te passen
Dankzij kenmerken als een aanpasbaar touchscreenpaneel 

met intuïtieve bediening heeft u voor het gebruik van de 

MX-7580N en de MX-6580N geen getrainde operators nodig, 

en verbetert de productiviteit voor iedereen. Deze MFP’s zijn 

te benaderen in een netwerk of via directe USB-input en 

kunnen tevens verbonden worden met een serie openbare 

clouddiensten.

Blijvende kwaliteit voor al uw afdrukbehoeften
De kleurenweergave is levendiger en levensechter dan 

bij voorgaande modellen. Fijne lijnen worden preciezer 

weergegeven en eventuele kleuraanpassingen die nodig zijn, 

worden automatisch gedaan zonder de afdrukopdracht te 

stoppen. 

UITSTEKENDE KWALITEIT  
EN EFFICIENCY

U wilt een mooi resultaat en maximale efficiency  
/This is Why, daarom kunt u met de MX-7580N en  
de MX-6580N uw productiviteit een boost geven.
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U wilt dat de technologie voor u werkt /This is Why,  
daarom zijn onze printers zo gemakkelijk in gebruik.

Gebruiksgemak/connectiviteit

In het ontwerp van de MX-7580N en de MX-6580N staat een 

belangrijk aspect centraal, namelijk gebruiksgemak, waarmee 

iedereen buitengewone productiemogelijkheden heeft. Van 

geavanceerde afdrukinstellingen, waardoor papiereigenschappen 

eenvoudig gemanaged kunnen worden, tot intuïtieve bediening. 

Waarmee de meest complexe handelingen eenvoudig worden, 

zelfs bij afdrukken op papier met reliëf.

Het grote touchscreen-bedieningspaneel (10,1 inch) heeft een 

intuïtieve interface, net als alle andere MFP’s van Sharp, waarmee 

u eenvoudig en efficiënt kunt navigeren door afdrukopdrachten. 

De mogelijkheid om opdrachten te kunnen zien en bewerken 

voordat ze worden afgedrukt, zorgt voor minder fouten en 

verhoogde efficiency. De gebruikersinterface kan ook op een pc 

of scherm op afstand* in het netwerk worden getoond.

Een toetsenbord is optioneel leverbaar om het invoeren van data 

zo probleemloos mogelijk te maken.

Sharp begrijpt dat echt gebruiksgemak om meer 

bedieningsmogelijkheden vraagt. Daarom kunnen gebruikers 

hun eigen startscherm met drag-and-drop-icons maken, 

compleet met unieke achtergronden en shortcuts naar favoriete 

en meestgebruikte functies, waardoor terugkomende taken snel, 

efficiënt en vooral makkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Snel, flexibel en handig
Incidentele gebruikers en zelfs bezoekers kunnen ook van de 

voordelen van de MX-7580N en de MX-6580N profiteren, 

dankzij de eenvoudige afdruk- en scanfuncties die direct 

gebruikt kunnen worden. Bovendien is er een USB-poort 

aanwezig aan de voorkant van de machine om het afdrukken 

van diverse gebruikelijke bestandsformaten (waaronder pptx, 

xlxs, docx, PDF’s en verschillende grafische bestanden) direct 

vanaf een memorystick mogelijk te maken. De bestanden van 

de memorystick verschijnen als thumbnails op het touchscreen, 

waardoor het niet nodig is om data via het netwerk te 

versturen om de printer te kunnen gebruiken.

Dankzij de Single Sign-On-optie kunt u scannen naar of 

afdrukken vanuit diverse openbare cloudservices, waaronder 

Google Drive, OneDrive for Business en Sharepoint. Ook kunt 

u handig afdrukken vanaf een mobiel met de Sharpdesk 

Mobile-software.

Bedrijfsefficiency verhogen
Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te 

verhogen en de beveiliging te verbeteren, bieden we u een 

serie Optimised Software Solutions. U kunt de productiviteit 

bevorderen en de winstgevendheid verhogen met al onze 

afdruk-, scan-, mobiele en workflowoplossingen; gekoppeld 

aan onze Cloud Portal Office zult u zien dat de productiviteit 

voor de hele werkgroep op een hoger niveau getild wordt.

Cloud Portal Office is onze bekroonde samenwerkingsdienst 

voor het bedrijfsleven waarbij u smartphones, tablets, pc’s, 

Sharp-MFP’s en BIG PAD’s (interactieve whiteboards) met 

elkaar kunt verbinden tot één naadloze informatie-omgeving. 

Met andere woorden: iedereen kan toegang krijgen tot elk 

document dat is opgeslagen in de cloud wanneer hij dat wil.

VOLLEDIG AANPASBAAR 10.1 INCH 
TOUCHSCREEN-BEDIENINGSPANEEL

EENVOUDIG 
PRINTEN EN 
SCANNEN DIRECT 
VIA DE USB-
POORT AAN DE 
VOORKANT

*Hiervoor is de VNC-remote-software-applicatie nodig..
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De technologie moet u helpen de klus te klaren /This is Why, 
daarom zijn gebruiksgemak en productiviteit een prioriteit 
van onze printers.

Productiviteit

De MX-7580N en de MX-6580N zijn ontworpen om 

grote afdrukopdrachten makkelijk aan te kunnen en ze 

zijn snel en robuust genoeg voor de meest veeleisende 

kantooromgevingen. Er kunnen tot 200 tweezijdig bedrukte 

vellen per minuut gescand worden, wat in combinatie met de 

indrukwekkende afdruksnelheden betekent dat u de klus altijd 

op tijd kunt klaren.

Deze MFP’s zijn ook gebouwd op uithoudingsvermogen. Met 

een papiercapaciteit die kan worden uitgebreid van 3.100 

tot 8.500 vel, kunnen ze zelfs de langste printopdrachten 

gemakkelijk aan. Ook kunt u papier of toner aanvullen zonder 

de printopdracht te onderbreken. En dankzij Sharp’s ‘Developer 

Refresh’-systeem, waarbij oude developer geleidelijk en 

voortdurend wordt ververst, krijgt u een consistente kwaliteit, 

van de eerste tot de laatste pagina.

Lades met grote capaciteit en handmatige invoerlades zorgen 

voor de soepele invoer van een verscheidenheid aan papier 

en  banners. Daarbij maken allerlei afwerkopties het nog 

gemakkelijker meer opdrachten in huis uit te voeren.

Omgaan met complexiteit
De MFP’s zijn uitgerust met een serie geavanceerde functies, 

zoals geautomatiseerd scannen, scannen van visitekaartjes, 

OCR-karakterherkenning en multicrop, om uw productiviteit 

en efficiency te vergroten. De goede prestaties, gekoppeld 

aan de intuïtieve gebruikersinterface en de logische bediening, 

zorgen ervoor dat iedereen in uw kantoor keer op keer mooi 

afgedrukte documenten kan presenteren.

Afwerkopties
• Standaard papierbreedtes van A5 tot A3.

• Multi-vouweenheid voor Z, C, harmonica, dubbel en half  

 vouwen.

• Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie voor het  

 eenvoudig maken van boekjes.

• Perforatie-eenheid: voor gebonden en geperforeerde   

 documenten.

• Nietfunctie tot 100 vel om documenten met veel pagina’s  

 netjes te kunnen presenteren.

• Trimmodule voor het tegelijkertijd bijsnijden tot 20 vel.

• Lades met grote capaciteit en handinvoerlades voor het  

 soepel invoeren van diverse soorten papier.

MET DE MULTICROP-FUNCTIE SCANT 
U TEGELIJKERTIJD DOCUMENTEN VAN 
VERSCHILLENDE FORMATEN 

DUURZAME AFWERKOPTIES EN GROTE 
PAPIERCAPACITEIT
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Verhoogde betrouwbaarheid

Productiviteit zonder betrouwbaarheid kan leiden tot 

teleurstellingen. Daarom hebben de MX-7580N en de MX-

6580N een robuuste en kwalitatief hoogwaardige constructie 

en zijn ze uitermate geschikt voor elke drukke werkomgeving 

waar het van belang is om goede prestaties te leveren bij het 

afdrukken van grote volumes, met een minimum aan stilstand.

Excellente betrouwbaarheid
Het optionele drievoudige luchtgestuurde invoersysteem* 

van de MX-7580N en de MX-6580N betekent een soepele 

papierinvoer met significante voordelen ten opzichte 

van conventionele rolinvoersystemen. Dit voorkomt 

de meestvoorkomende papierstoringen, waardoor 

de betrouwbaarheid verbetert als u met verschillende 

papiersoorten werkt.

Eenvoudige toegang voor onderhoudsdoeleinden
Onderhoud is een belangrijke overweging bij het kiezen van de 

juiste printer. Iedere minuut dat de machine stilstaat in verband 

met onderhoud, is een verloren minuut aan productiviteit. 

Daarom merkt u met een Sharp-machine dat alle ruimtes 

voor routineonderhoud eenvoudig vanaf de voorkant kunnen 

worden bereikt, waardoor het minder tijd kost om een 

papierstoring te verhelpen of toner te vervangen.

De optionele statusindicator is gemonteerd op een mast, zodat 

hij zichtbaar is voor iedereen in de ruimte; het lampje blijft 

groen als alles in orde is en wordt rood als er iets gedaan moet 

worden. Het is een simpel concept, maar ook een functie die 

een werkelijk verschil kan maken in kantoorproductiviteit.

Productiviteit is noodzakelijk voor een goed resultaat van 
uw investeringen /This is Why, daarom gaat u voor printers 
die langdurig op volle snelheid kunnen draaien.

GEMAKKELIJK TOEGANG 
TOT BELANGRIJKE 
RUIMTES VOOR ONDERHOUD

DE STATUSINDICATOR ZORGT ERVOOR 
DAT DE KANTOORPRODUCTIVITEIT 
HOOG BLIJFT

*Hiervoor is de MX-LC13N nodig.
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Uw data zijn ongelofelijk waardevol /This is Why,  
daarom wilt u dat ze goed beschermd blijven.

Strenge beveiliging

Sharp beschermt uw netwerk en uw data met toonaangevende 

beveiliging, inclusief robuuste gebruikersverificatie en vier 

veelomvattende beveiligingslagen. 

SSL/TSL, IPsec en netwerkprotocol-filtering zijn standaard 

geïmplementeerd en u kunt uw beveiliging eenvoudig 

verder uitbreiden met administrator-wachtwoordbeveiliging, 

versleutelde opslag en beveiligd wissen van data. Verder houdt 

de Data Security Kit-optie van Sharp in dat uw gegevens 

automatisch worden versleuteld voordat ze op de printer 

worden opgeslagen, en eenmaal afgewerkt worden deze 

gegevens gewist door tien automatische overschrijvingen. 

Bovendien kunt u met Sharp Document Control*1 voorkomen 

dat documenten die van de MX-7580N of de MX-6580N 

komen, worden gescand of gekopieerd op een andere  

Sharp-MFP. Op deze manier heeft u de garantie van nog grotere 

documentbeveiliging.

Meerdere beveiligingslagen
Het is belangrijk dat mensen deze MFP’s gemakkelijk kunnen 

gebruiken, maar u wilt ook de mogelijkheid hebben soms de 

toegang te blokkeren. Dankzij IP/MAC-adresfiltering kunt u 

gebruikers en apparatuur beheren en beperken. Een volgende 

beveiligingslaag wordt toegepast via ‘S/MIME message signing’ 

en encryptie, om veilige e-mailcommunicatie mogelijk te maken. 

Voor nog grotere bescherming, zoals vereist is voor overheids-, 

militaire en juridische organisaties, kan uw IT-manager 

permanent onze vierde modus inzetten*2, waarmee wordt 

voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile-standaard 

(HCD PP*3).

Verder is er ook nog een optie om een watermerk, zoals 

‘Vertrouwelijk’ of ‘Niet kopiëren’, aan een document toe 

te voegen, wat een belangrijke functionaliteit kan zijn voor 

gebruikers in bepaalde sectoren van de industrie.

Veilig documentbeheer
Kwaadwillende aanvallen halen regelmatig de publiciteit, 

maar een andere bedreiging van de databeveiliging is het 

eenvoudig achterlaten van vertrouwelijke documenten op de 

uitvoerlade, waar ze door andere gebruikers gezien kunnen 

worden. De MX-7580N en de MX-6580N voorkomen dit 

doordat de machines uw printopdracht laten beveiligen met 

een wachtwoord, waarbij de opdracht in de veilige afdrukrij 

wordt vastgehouden totdat u uw wachtwoord invoert op het 

bedieningspanel van de MFP.

Er blijft niets achter en niets raakt zoek.

*1 Hiervoor is de optionele Data Security Kit nodig.
*2 Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn.
*3 HCD PP versie 1.0 - non CC.

VIER PROGRESSIEVE UITGEBREIDE 
BEVEILIGINGSLAGEN
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Milieuvriendelijk

Sharp neemt zijn milieuverantwoordelijkheid zeer serieus 

en we willen onze klanten helpen dat ook te doen. Of u 

nu uw eigen formele milieubeleid doorvoert of gewoon 

minder energie en/of andere grondstoffen wilt gebruiken, u 

kunt ervan op aan dat de MX-7580N en de MX-6580N uw 

milieudoelstellingen zullen ondersteunen.

Op basis van patronen in het gebruik beoordelen deze MFP’s 

hoelang zij na een opdracht zullen wachten voordat ze 

automatisch overgaan in de slaapstand.

Andere milieubewuste kenmerken zijn bijvoorbeeld de scanner, 

die is voorzien van energiebesparende ledlampjes, en een  

‘eco-scan’-modus die ervoor zorgt dat de fuser niet verhit wordt 

als de printer alleen gebruikt wordt voor scanopdrachten,  

zonder afdrukken.

MILIEUVRIENDELIJK 
– ADVISEERT DE 
BESTE AFDRUK-/
SCANINSTELLINGEN OM 
PAPIER EN TONER TE 
BESPAREN

We delen uw zorg om het milieu /This is Why, daarom 
gebruikt Sharp groene technologie, van ontwerp tot 
levering.
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Configuratievoorbeelden

• A4- of A3-papier

• SRA3 en 300 g/m2 via handmatige invoerlade

• 6.600-vel-papiercapaciteit (MX-LC12)

• 4.000-vel-afwerkingseenheid (MX-FN19)

• 50-vel-nieten

• 2- of 4-gatenperforatie (MX-PN12A/C)

CONFIGURATIEVOORBEELD 
1: IDEAAL VOOR 
OMGEVINGEN WAAR 
GROTE VOLUMES 
WORDEN AFGEDRUKT, 
ZOALS SCHOLEN EN 
UNIVERSITEITEN OF 
DRUKKE KANTOREN

11. MX-FN19  
Afwerkingseenheid

21. MX-FN22 
Afwerkingseenheid met 
vouw- en rugnietfunctie

22. MX-TM10  
Trimmodule

12. MX-FN20 
Afwerkingseenheid met 
vouw- en rugnietfunctie

19. MX-FN21 
Afwerkingseenheid

20. MX-PN13A/C/D 
Perforatiemodule

18. MX-FD10 
Vouweenheid

14. MX-CF11 
Inserter

17. MX-RB13 
Doorvoereenheid

13. MX-RB15 
Ontkruleenheid

15. MX-GB50A   
GBC SmartPunch-
perforatie-eenheid

16. MX-RB13   
Doorvoereenheid

10. MX-PN12A/C/D 
Perforatiemodule
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Configuratievoorbeelden

• A4-, A3- of SRA3-papier

• 8.500-vel-papiercapaciteit (MX-LC13N en MX-MF11)

• 4.000-vel-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie 

(MX-FN22)

• 100-vel-nieten

• 20-vel-vouweenheid (MX-FD10)

• 2- of 4-gatenperforatie (MX-PN13A/C)

• Trimmogelijkheden (MX-TM10)

• Inserter (MX-CF11)

• Ontkruleenheid (MX-CF11)

• Statusindicator (MX-SL10 N)

CONFIGURATIEVOORBEELD 
2: IDEAAL VOOR 
PRODUCTIEAFDRUKKEN 
IN HUIS MET 
PROFESSIONELE 
KWALITEIT

*1: Benodigd voor minimale configuratie. *2: Kan niet worden gebruikt in combinatie met MX-RB14, MX-LC13 N en MX-MF11.

7. MX-TR14*2  
Uitvoerlade-eenheid

4. MX-LC13 N  
Lades met grote capaciteit

3. MX-RB14 
Papierdoorvoereenheid

2. MX-LCX3 N 
Lade met grote capaciteit

8. MX-TU14*1 
Interne uitvoerlade

9. MX-RB12 
Papierdoorvoereenheid

6. MX-SL10 N 
Statusindicator

5. MX-MF11 
Multi handinvoerlade

1. MX-LC12  
Lade met grote capaciteit
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Opties

MX-FN20 
Afwerkingseenheid met 
vouw- en rugnietfunctie

MX-FN19 
Afwerkingseenheid

Multi-handinvoerlade

Inserter

* A4 of kleiner, 80 g/m2. Sommige opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

WireBindCombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2-gaats

Base Unit
MX-KB13 Keyboard

1. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)  
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LCX3 N of MX-LC13 N.

2. MX-LCX3 N Lade met grote capaciteit (A3) 
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

3. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid  
(tussen machine en MX-LC13 N).  
Moet worden geïnstalleerd met MX-LC13 N.

4. MX-LC13N Lade met grote capaciteit (2 lades) 
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LCX3 N.

5. MX-MF11 Multi-handinvoerlade 
(voor MX-LC13 N).

6. MX-SL10N Statusindicator

Afwerking
7. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid 
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13 N 
en MX-MF11.

8. MX-TU14 Interne uitvoerlade 
Vereist indien MX-RB12 niet geïnstalleerd is.

9. MX-RB12 Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine) 
Vereist indien MX-TU14 niet geïnstalleerd is en een of meerdere 
afwerkingseenheden zijn vereist.

10. MX-PN12A/C Perforatiemodule  
(A: 2, C: 4) 
Vereist MX-FN19 of MX-FN20. 

11. MX-FN19 Afwerkingseenheid  
(4(4k - 50 vel nieten)) 
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Bovenste lade: 1.550 vel* 
Onderste lade: 2.450 vel* 
50-vel*-nietcapaciteit 
(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten). 
Vereist MX-RB12.  
Kan niet worden geïnstalleerd met  
MX-FN20, MX-FN21 of MX-FN22.

12. MX-FN20 Afwerkingseenheid  
met vouw- en rugnietfunctie  
(4k - 50-vel-nieten) 
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Bovenste lade: 1.550 vel* 
Onderste lade: 2.450 vel* 
50-vel*-nietcapaciteit 
(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten) 
Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11-15 vel), 
20 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel). 
Max. 15 vel per set. 
Vereist MX-RB12.  
Kan niet worden geïnstalleerd met  
MX-FN19, MX-FN21 of MX-FN22.

13. MX-RB15 Ontkruleenheid  
Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

14. MX-CF11 Inserter (200 vel x 2 lades)  
ReVereist MX-RB12 en MX-RB15  
evenals MX-FD10 of MX-RB13. 
Kan niet worden geïnstalleerd met  
MX-FN19 of MX-FN20.

15. MX-GB50A GBC SmartPunch-perforatie-eenheid                                
Vereist MX-RB13 en MX-FN21  
of MX-FN22. 
Papierformaat A4 
Beschikbare stanssets:

21-gaats, plastic (kam)binding
20-gaats, plastic (kam)binding
47-gaats, ColorCoil
23-gaats, wire 2:1/vierkant
23-gaats, wire 2:1/rond
34-gaats, wire 3:1/vierkant
34-gaats, wire 3:1/rond
12-gaats, VeloBind
34-gaats, ProClick
2-gaats/rond (8mm-pin)
4-gaats/rond (8mm-pin)
2-gaats/rond (6,5mm-pin)
4-gaats/rond (6,5mm-pin)
4-gaats Scandinavisch
Op maat gemaakte stansset, beschikbaar op aanvraag.
Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22.
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Opties

16. MX-RB13 Doorvoereenheid (capaciteit 100 vel, 
afwerkingseenheid met nietfunctie en inserter)

17. MX-RB13 Doorvoereenheid (capaciteit 100 vel, 
afwerkingseenheid met nietfunctie en inserter) 
Moet worden geïnstalleerd indien  
MX-FD10 niet vereist is.

18. MX-FD10 Vouweenheid 
Kan alleen worden geïnstalleerd met 
MX-FN21 of MX-FN22. Moet worden 
geïnstalleerd indien MX-RB13 niet vereist is.

19. MX-FN21 Afwerkingseenheid (4k - 100 vel nieten),  
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Bovenste lade: 1.500 vel* 
Middelste lade: 250 vel* 
Onderste lade: 2.500 vel* 
100 vel* nietcapaciteit 
(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten) 
Vereist MX-RB12 en MX-RB15. 
Kan niet worden geïnstalleerd met  
MX-FN19, MX-FN20 of MX-FN22.

20. MX-PN13A/C Perforatiemodule 
(A: (A: 2, C: 2/4))
Vereist MX-FN21 of MX-FN22.

21. MX-FN22 Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie 
(4k - 100 vel nieten) 
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Bovenste lade: 1.500 vel* 
Middelste lade: 250 vel* 
Onderste lade: 2.500 vel* 
100 vel* nietcapaciteit 
(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten) 
Lade voor vouwen en nieten:  
5 sets (16-20 vel), 10 sets (11-15 vel),  
15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel).  
Max. 20 vel per set. 
Vereist MX-RB12 en MX-RB15. 
Kan niet worden geïnstalleerd met  
MX-FN19, MX-FN20 of MX-FN21.

22.MX-TM10 Trimmodule 
Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN22.

Faxen
MX-FWX1 Internetfaxmodule
MX-FX15 Faxmodule

Afdrukken
MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Scannen 
AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle.

Beveiliging
MX-FR55U* Data Security Kit
(non-common-criteria-versie) 

Sharpdesk-licenties
MX-USX1/X5/10/50/A0
1-5-10/50/100 Licenties

Sharp OSA®
MX-AMX1 Applicatie-Integratiemodule

* Beschikbaar op een latere datum.

Vouweenheid

MX-FN21 
Afwerkingseenheid

MX-FN22 
Afwerkingseenheid met 
vouw- en rugnietfunctie

831 mm**

1,221 mm

1,642 mm***

4,158 mm*

Shown with options.

* 4,422 mm with finisher tray/multi-bypass tray extended.
** 844 mm when control panel is facing upwards.
*** Including Status Indicator.

Afmetingen

wanneer het bedieningspaneel naar boven gericht is.
Inclusief statusindicator.

wanneer de lade van de afwerkingseenheid/multi-handinvoerlade wordt uitgetrokken.

Afgebeeld met opties



Specificaties

Draadloos LAN

Netwerkprinter

Scannen

Papiercapaciteit (Std – Max)
Vel 3.100 – 8.500
Lades 4 – 6 (plus multi bypass tray)

Opwarmtijd*3 (seconden) 55

Duplex  Standaard

Geheugen 
Copier/Printer (gedeeld) 6 GB
HDD*4  1 TB

Vereiste netspanning Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik (kW) (Max) 3.84

Afmetingen (mm) (b x d x h) 845 x 844 x 1,221  

Gewicht (kg) 211

Ondersteuning van standaard  IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus Infrastructure mode, Software AP mode  

Beveiliging  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*6, WPA2    
Personal, WPA2 Enterprise*6

Vooringestelde kopieerratio’s 10 (5R/5E)

Resolutie (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 

Interface USB 2.0 (host, hoge snelheid), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Ondersteunde- Windows Server® 2008, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / 
besturingssystemen Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7,          
 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra

Netwerkprotocollen TCP/IP

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), http,
                                                               ftp voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, 

PDL std. PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3TM  

Beschikbare lettertypen 
PCL 80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM  139

Scanmethode Push-scan (via bedieningspaneel)
                                                              Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Resolutie (dpi)
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400
                                                              50 tot 9.600 via gebruikersinstelling*7

Bestandstypen TIFF, PDF, PDF/A-1b, versleuteld PDF, XPS, compact PDF*8, JPEG*8, XPS,
                                                                      Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)

Bestemmingen Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB),                                                                                                                                           
                                                                      USB-geheugen, HDD

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (Max) A4*1  A3
MX-7580N 75  36 
MX-6580N 65  33 

Basiseenheid papierformaat (Min-Max)  
Lade 1 en 2  A4
Lade 3  B5R - A3W
Lade 4  A5R*2 - A3W
Multi-handinvoer  A5R*2 - SRA3

Papiergewicht (g/m2) 
Lade 1 & 2  60 - 105
Lade 3 & 4  60 - 220
Multi-handinvoer 55 - 300
Multi-handinvoer (MX-MF11) 55 - 220
LCT (MX-LC12 & MX-LCX3 N) 60 - 220
LCT (MX-LC13 N) 55 - 300

Algemeen

*1: Invoer aan lange zijde. *2: Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. *3: Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en 
-omgeving. *4: HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. *5: Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de tweede papierlade, met documentglas, zonder Auto Colour Selection en 
Auto Colour-modus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *6: Niet van toepassing op Software AP-modus. *7: Resolutie varieert afhankelijk van de 
maat van het gescande gebied. *8: Alleen kleur/grijswaarden. *9: De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *10: Vereist optionele MX-FX15. *11: 
Gebaseerd op ’Sharp’s standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 ½” x 11” staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. Ontwerp en 
specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag 
slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. 
Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen  
en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux juli 2017 Opdracht: (18006). Ref: Brochure MX-7580N 
/ MX-6580N. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Opmerkingen

Documentarchivering

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Documentopslagcapaciteit*9   (pagina’s of bestanden)
Hoofdmap en aangepaste map  35.000 or 5.000
Snelle bestandsmap   10.000 or 1.000

Opgeslagen taken   Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*10

Opslagmappen   Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)

Vertrouwelijke opslag  Wachtwoordbeveiliging

Compressiemethode  MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol  Super G3

Verzendtijd*11 (seconden)  Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)                    33.600 – 2.400 met automatische fallback

Transmissieresolutie (dpi)
Std   203.2 x 97.8
Ultra Fine  406.4 x 391

Registratiebreedte                     A5 – A3

Geheugen (GB) (Min - Max) 1

Grijswaarden 256

Copier
Papierformaat originelen (Max) A3

Tijd tot eerste afdruk*5 (sec) Full Colour  B&W 
MX-7580N 5.1   3.7
MX-6580N 5.6   4.0

Continu kopiëren (Max)  9.999

Resolutie (dpi)   
Scannen (kleur)  600 x 600
Scannen (zwart-wit) 600 x 600, 600 x 400
Afdrukken (kleur) 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van kopieermodus)
Afdrukken (zwart-wit) 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (equivalent) x 600 dpi  
 (afhankelijk van kopieermodus)

Grijswaarden  256

Zoombereik (%)  25 – 400 (25 – 200 using DSPF) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio’s  10 (5R/5E)
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