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Sterke prestaties  
als basis

Deze A4 zwart-wit printers hebben een krachtig afdruksysteem 
dat een uitvoersnelheid van wel 35 ppm (MX-B350P) of 45 ppm 
(MX-B450P) bereikt.

Overal verbinding
Werken via een bekabeld netwerk creëert soms beperkingen. 
Dat kan veel slimmer. Dankzij de standaard ingebouwde 
draadloze LAN connectiviteit kunt u deze printers eenvoudig 
draadloos verbinden en inzetten op elke gewenste plek. Dat is  
handig nietwaar?

Oók kunt u heel eenvoudig uw smartphone of tablet direct 
draadloos met de dichtstbijzijnde printer verbinden. Met de 
Sharpdesk Mobile-applicatie voor afdrukken*1, kunt u  
vervolgens uw bestanden snel en gemakkelijk printen  
vanaf uw eigen mobiele apparaat.  

Eenvoud voor iederéén
De kunst van geavanceerde technologie is hoe je deze eenvoudig 
voor elke gebruiker houdt. Sharp verstaat deze kunst als geen 
ander. Belangrijk! Juist omdat niet alle gebruikers in uw team 
over dezelfde technische kennis beschikken.

Kortom, zoekt u een desktopconfiguratie of een configuratie 
van op de vloer geplaatste printers? Beide passen dankzij hun 
moderne ontwerp en ruimtebesparende modulaire configuratie 
in elke werkomgeving. 

Oók handig zijn de volgende eenvoudig te gebruiken functies: 

•  Overzichtelijk 5-regelig lcd-bedieningspaneel:  
biedt duidelijke en beknopte informatie;

•  Eenvoudig te gebruiken printerdriver: heeft grote 
knoppen en uitklapmenu’s, zodat u snel de juiste functies 
vindt; 

•  Een USB-poort aan de voorkant: voor het direct printen 
vanaf een USB-stick. 

Het beheren van MFP’s en alle printers in uw netwerk is 
kinderspel. Alles wordt vanaf één centrale locatie aangestuurd 
via de Sharp Remote Device Manager (SRDM). 

 

Soms heeft u alleen maar een betrouwbare printer nodig,  
die uw werk makkelijker en productiever maakt.  
Beide machines staan nú voor u gereed.

*1: Beschikbaarheid varieert per land/regio.
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Productiviteitsverhoging: zaken sneller en slimmer 
aanpakken. 

Doe meer, verspil minder
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Beide printers MX-B350P en MX-B450P beschikken over een ruime 
papiercapaciteit van maar liefst 1.150 vel (met extra papierlade). 
De standaardpapier- en multi-handinvoerlade zijn geschikt voor 
papierformaten van A4 - A6, met een dikte tot 220 g/m2.  
Hierdoor komen ze ruimschoots tegemoet aan zowel 
persoonlijke als werkgroepeisen. Bovendien is tussenkomst  
van de gebruiker nauwelijks nodig. 

Prettig hierbij zijn een aantal slimme functies die u, indien 
gewenst, een hoop tijd en geld besparen. Zoals de standaard 
ingebouwde duplexmodule voor efficiënt dubbelzijdig printen.
 

Datalekken en cyberaanvallen 
Bescherming tegen datalekken en cyberaanvallen wordt voor 
elk bedrijf steeds relevanter. Daarom beschikken beide printers 
standaard over diverse beveiligingsfuncties, zoals: 

• Geavanceerde netwerkbeveiliging: dankzij de  
 IPsec- en SSL-protocollen blijft uw informatie veilig; 
•  Standaard gebruikersverificatie: voorkomt ongeoorloofd 

gebruik voor maximaal 30 gebruikers;
•  Gegevensinitialisatie: verwijdert alle nog opgeslagen 

gegevens bij printervervanging.

Kies een sterk presterende printer om uw 
vereiste productiviteit te behalen. 

Compacte desktopconfiguratie Uitbreidbare papiercapaciteit Handig geplaatste USB-poort



*1 Invoer aan korte zijde. *2 In een standaard meetomgeving. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *3 Invoer aan korte zijde van A4-papier (8 1/2” x 11 “) vanuit 1e papierlade, met gebruik van de glasplaat, printer in 
direct beschikbare modus. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 Inclusief verstelknoppen en uitstekende delen.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Windows, PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PostScript 3 is een (geregistreerd) handelsmerk van Adobe Systems Incorporated 
in de VS en/of andere landen. Windows Server en Windows zijn (geregistreerde) handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Alle 
overige bedrijfsnamen, productnamen en  logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Corporation augustus 2018. Ref.: MX-B450P/MX-B350P. Opdracht: 19207.  
Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) 
MX-B350P
MX-B450P

A4*1

35
45

Bedieningspaneel 5-regelig LCD scherm

Papierformaat (min. - max.) A6 - A4 

Papiercapaciteit (std. – max.)
Aantal vel
Laden

550 - 1.150
1 - 2 (plus handinvoerlade)

Papiergewicht (g/m2)
Lade 1  
Lade 2  
Multi-handinvoerlade

60 - 105
55 - 220 
55 - 220

Opwarmtijd*2 (seconden) 29

Tijd tot eerste afdruk*3 (seconden)
MX-B450P 
MX-B350P

5,0
5,5

Geheugen (GB) 1

Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik (kW) (max.) 1,84 (220 tot 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)*4 489 x 517 x 440

Gewicht (kg) (ca.) 23

Netwerkprinter
Resolutie (dpi) 600 x 600 

Interface USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ondersteunde 
besturingssystemen

Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 
2016, Windows® 7, 8.1, 10 
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Netwerkprotocollen TCP/IP

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), FTP voor het downloaden van 
afdrukbestanden, IPP, SMB, WSD

PDL Standaard: PCL6-emulatie, PostScript®3TM-emulatie

Beschikbare lettertypes 80 lettertypes voor PCL, 136 lettertypes voor PostScript®3TM

Specificaties

* 702 mm met uitgetrokken multi-handinvoerlade.

667 mm

941 mm

568 mm*

BASISEENHEID

MX-DS22
Hoge 
onderkastMX-CS14

Papierinvoereenheid 
voor 600 vel

Desktop Vloer

MX-CS14

MX-DS22

Opmerking: wanneer u de printer op 
de vloer plaatst, raadt Sharp u aan 
deze op een MX-DS22 te plaatsen.

Configuraties

Draadloos LAN
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b  

Toegangsmodus Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging WEP, WPA/WPA2-gemengd PSK, WPA2 PSK
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