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Krachtig en compact – meer 
dan je zou verwachten van 
een A4-apparaat.
In een druk kantoor kunnen tijd en ruimte een luxe zijn. 
De technologie waarvoor u kiest moet uw productiviteit 
ondersteunen, zodat uw dagelijkse processen snel en 
efficiënt verlopen.

We begrijpen dat sommige taken de krachtige prestaties 
van grote werkgroep-MFP’s vereisen. Maar we weten ook dat 
u de voordelen van een kleiner apparaat kunt gebruiken. 
Daarom hebben we de compacte A4-MFP’s MX-B455W en 
MX-B355W gelanceerd voor het snel en gemakkelijk afdrukken, 
kopiëren en scannen: de betrouwbaarheid en capaciteit die 
u verwacht van een grotere machine, maar dan klein genoeg 
om ingezet te kunnen worden waar u het nodig heeft.

Met aanpasbare gebruikersinterfaces, draadloze 
verbinding en uitstekende databeveiligingsopties 
bieden de nieuwe MX-B455W en MX-B355W u 
verbeterde functionaliteiten en dezelfde fantastische 
gebruikerservaring die u van de Sharp-MFP’s verwacht.

En met afdruksnelheden van 45 (MX-B455W) of 35 (MX-B355W) 
pagina’s per minuut in zwart-wit, kunt u erop vertrouwen 
dat iedere opdracht in een mum van tijd gereed is.
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Een betere manier van werken.
Flexibel genoeg om te voldoen aan uw behoeften en met een 
eenvoudig te gebruiken interface om altijd het juiste resultaat 
te kunnen behalen.

Dankzij het 7,0-inch-kleuren-lcd-touchscreen, dat 
kan worden gekanteld en kan worden aangepast aan 
uw manier van werken, heeft u met de MX-B455W 
en de MX-B355W gegarandeerd een verbeterde 
gebruikerservaring. En de gebruikersinterface is hetzelfde 
als die van andere Sharp-machines, zodat u de nieuwe 
compacte MFP’s net zo intuïtief kunt gebruiken.

Het ruimtebesparend modulair ontwerp van deze MFP’s 
maakt ze geschikt voor iedere kantooromgeving, zowel 
voor een bureau-opstelling als voor een op de vloer 
staande configuratie. Met de MX-B455W/MX-B355W heeft 
u zowel kwantiteit als kwaliteit, dankzij de standaard 
papiercapaciteit van 550 vellen (uit te breiden tot 
max. 2.350) en de optionele afwerkingsmogelijkheid 
voor het sorteren en nieten van documenten.

Kies een compacte, krachtige Sharp-MFP voor de 
flexibiliteit en mogelijkheden die u nodig heeft.

Uit te breiden papier- 
capaciteit.

Compacte bureau- 
configuratie.

Optionele interne  
afwerkingseenheid.

Natuurlijk betekent flexibiliteit meer dan 
ruimtebesparing en een eenvoudige gebruikers- 
interface. Wilt u een document scannen en direct 
in een geschikt Microsoft Office-bestandsformaat 
opslaan? Geen probleem. Essentiële informatie 
kan eenvoudig gedigitaliseerd, opgeslagen en 
gedeeld worden dankzij de ingebouwde OCR-
functionaliteit, waarmee het bestand geconverteerd 
wordt naar een bewerkbaar Microsoft Office-
bestand, zodat u waardevolle tijd bespaart.

En hoe zit het met bezoekers die de machine 
willen gebruiken, ook als ze niet verbonden zijn 
met uw bedrijfsnetwerk? Ook dat is opgelost: 
Microsoft Office-documenten kunnen direct vanaf 
USB-sticks snel en eenvoudig geprint worden.

03



Eenvoudige connectiviteit  
en flexibiliteit.
Of u nu op kantoor bent of ergens 
op afstand werkt, u kunt gemakkelijk 
afdrukken en scannen vanaf  
iedere locatie.

We begrijpen dat u uw werkdag zelf wilt kunnen indelen; u moet in staat zijn te werken waar en wanneer u maar wilt.  
De MX-B455W/MX-B355W-serie bevat NFC- en QR-codefunctionaliteit, wat betekent dat u verbinding kunt maken via uw mobiele 
apparaat, onafhankelijk van uw locatie, om eenvoudig te kunnen afdrukken en scannen.

Sharp’s Open Systems Architecture stelt u in staat de MFP te integreren met netwerkapplicaties en met applicaties in de cloud.  
Door in te loggen op basis van Single Sign-On heeft u direct vanaf de MFP toegang tot openbare diensten in de cloud, waaronder 
Google Drive, OneDrive, SharePoint, Microsoft Online, Box en Sharp Cloud Portal Office, om zo de productiviteit te vergroten en  
tijd te besparen.

Ook hebben we de serverloze afdrukvrijgavefunctie van de overige Sharp-machines in deze compacte A4-machines ingebouwd, 
zodat u veilig documenten kunt verzenden naar en opslaan op de hoofd-MFP, om ze vervolgens te kunnen printen op iedere andere 
MFP in het netwerk op ieder willekeurig moment.
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Snel en nauwkeurig 
documenten scannen. 
Als u weinig tijd heeft, kunt u erop vertrouwen dat u met de 
Sharp-MFP’s de taak gedaan krijgt.

De MX-B455W heeft een invoer voor 100 
vel (Duplex Single Pass Feeder) en de MX-
B355W is uitgevoerd met een invoer voor 
50 vel (Reversing Single Pass Feeder). 
Beide zijn geschikt voor omgevingen als 
receptiebalies bijvoorbeeld, waar zonder 
uitstel documenten gescand moeten 
kunnen worden.

De MX-B455W- en MX-B355W-MFP’s 
kunnen in zwart-wit en in kleur scannen 
met een snelheid tot 110 ipm voor het 
snel digitaliseren van documenten, 
en bieden u de controle over uw 
documentworkflow.

U kunt ook snel, nauwkeurig en simpel 
identiteitsbewijzen en visitekaartjes 
scannen.

100 vel Duplex Single Pass Feeder. 50 vel Reversing Single Pass Feeder.Scannen van identiteitsbewijzen en 
visitekaartjes. 
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Volledige 
gemoedsrust.
Bescherm uw data.

Databeveiliging is uitermate belangrijk voor alle 
bedrijven, en Europese regelgeving zoals de 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) draagt bij aan de noodzaak te zorgen dat de 
dagelijkse werkzaamheden aan de regelgeving 
voldoen. Dankzij de toekomstbestendige 
functionaliteit van de MX-B455W- en de MX-
B355W-MFP’s, kunt u erop vertrouwen dat alle 
netwerkcommunicatie en data beveiligd zijn met de 
meerlaagse beveiligingsfuncties van Sharp.

De technologie van Sharp versterkt uw 
productiviteit en beschermt uw waardevolle data. 
U kunt vertrouwen op onze indrukwekkende 
beveiligingsmogelijkheden en vooruitstrevende 
documentworkflows voor het beheer van gebruik 
en toegang, het loggen van activiteiten en het 
wissen van data na gebruik, zodat uw vertrouwelijke 
informatie en intellectuele eigendommen 
beschermd zijn – of u nu kopieert, scant of print.

En voor een nog grotere bescherming kunt u 
profiteren van Sharp’s Hard Copy Device Protection 
Profile-standaard (HCDPP)*, die vereist is voor 
overheids-, militaire en juridische organisaties.

Energiezuinig en milieubewust
Ook milieu-overwegingen spelen een rol, en daarom 
beschikken onze nieuwe MFP’s over de functie 
‘automatisch in-/uitschakelen’, waarmee de unit 
op ingestelde tijden automatisch kan worden in- of 
uitgeschakeld.

De innovatieve functies Eco-scan en Eco energie 
instellingen stimuleren de energiezuinigheid nog 
meer, zodat u er gerust op kunt zijn dat u alleen 
energie verbruikt wanneer dat nodig is.

*1 Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn. 
HCD PP-versie 1.0 - Non-Common Criteria.
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Shown with options.

667 mm

1.139 mm

878 mm

*When finisher tray and exit tray are extended.

* Beschikbaar op een latere datum.

Opmerking: wanneer de MFP op de vloer geplaatst wordt, raadt Sharp aan deze op een MX-DS22 te plaatsen. Als u twee of drie MX-CS14’s toevoegt, heeft u een MX-DS23 nodig.
Bepaalde opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

Configuratieopties

Opties

heeft u een MX-DS23 nodig. Bepaalde opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

MX-PF10 

Barcode-lettertypepakket

MX-FWX1

Internetfax-uitbreidingsmodule 

MX-USX1/X5 

Sharpdesk 1 of 5 licenties

MX-US10/50/A0

Sharpdesk 10, 50 of 100 licenties

MX-AMX1 

Applicatie-integratiemodule

MX-FR59U*

Data Security Kit

* Beschikbaar op een latere datum.

MX-B455W MX-B355W
MX-FN32

Afwerkingseenheid

Basiseenheid

MX-DS22
Hoge 

onderkast

MX-DS22
Hoge 

onderkast

MX-DS23
Lage onderkast

MX-DS23
Lage onderkast

MX-CS14
600-vel 

papierlade

Opmerking: wanneer de MFP op de vloer geplaatst wordt, raadt Sharp aan deze op een MX-DS22 te plaatsen. Als u twee of drie MX-CS14's toevoegt, 

Desktop Staand op de vloer

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 MX-CS14 

MX-CS14 

heeft u een MX-DS23 nodig. Bepaalde opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

MX-PF10 

Barcode-lettertypepakket

MX-FWX1

Internetfax-uitbreidingsmodule 

MX-USX1/X5 

Sharpdesk 1 of 5 licenties

MX-US10/50/A0

Sharpdesk 10, 50 of 100 licenties

MX-AMX1 

Applicatie-integratiemodule

MX-FR59U*

Data Security Kit

* Beschikbaar op een latere datum.

MX-B455W MX-B355W
MX-FN32

Afwerkingseenheid

Basiseenheid

MX-DS22
Hoge 

onderkast

MX-DS22
Hoge 

onderkast

MX-DS23
Lage onderkast

MX-DS23
Lage onderkast

MX-CS14
600-vel 

papierlade

Opmerking: wanneer de MFP op de vloer geplaatst wordt, raadt Sharp aan deze op een MX-DS22 te plaatsen. Als u twee of drie MX-CS14's toevoegt, 

Desktop Staand op de vloer

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 MX-CS14 

MX-CS14 
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Specificaties

*1 Invoer aan korte zijde. *2 Invoer aan korte zijde kan alleen gebruikt worden met A5-papier. *3 20 seconden als de MFP wordt opgestart via de startknop; 30 seconden bij opstarten via de hoofdschakelaar. 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 Inclusief regelaars en uitstekende delen *6 Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de eerste 
papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *7 Niet van toepassing op Software AP-modus.  
*8 Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de korte zijde. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk 
van het soort document en de scaninstellingen. *9 Alleen kleur/grijswaarden. *10 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *11 Sommige functies vereisen een of meer opties.  
*12 Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, invoer korte zijde) 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 NT, Windows XP en Windows Vista zijn 
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, 
productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux februari 2018 Ref: MX-B355W/MX-B455W Job:18719. Alle handelsmerken 
worden erkend. E&OE.

Algemeen
Afdruksnelheid  
(ppm/kpm) (max.) 
MX-B355W
MX-B455W

A4*1

35
45

Bedieningspaneel 7,0-inch-kleuren-lcd-touchscreen
Papierformaat*2 (min. – max.) A4  – A6
Papiergewicht (g/m2)
Lade 1  
Lades 2 - 4  
Handinvoer

60 - 105
55 - 220 
55 - 220

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Laden

550 - 2,350
1 - 4 (plus multihandinvoerlade)

Opwarmtijd*3 (seconden) 20

Geheugen (GB)
Copier/Printer (gedeeld)
HDD*4

5
500

Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (max.) 1,84 kW (220 tot 240 V)
Afmetingen (mm) (b x d x h)*5

MX-B355W 

MX-B455W
492 x 517 x 588
492 x 517 x 638

Gewicht (kg) (ca.) 
MX-B355W   
MX-B455W

31
33

Copier
Papierformaat originelen (max.) A4
Tijd tot eerste afdruk*6 
(seconden)
MX-B355W 
MX-B455W

5.3
3.7

Continu kopiëren (max.) 9.999

Afdrukresolutie (dpi)
Scannen 600 x 600, 600 x 400
Grijswaarden 256
Zoombereik (%) 25 – 400, (25-200 met RSPF/DSPF) in stappen van 1%
Vooringestelde kopieerratio’s 
(metrisch) 10 ratios (5R/5E)

Draadloos LAN
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*7,  
WPA2 PSK, WPA2 EAP*7

Netwerkscanner
Scanmethode Push-scan (via bedieningspaneel)

Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Scansnelheid*8 (ipm)
MX-B355W
MX-B455W

Eenzijdig
40
70

Tweezijdig
18
110

Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan 
Pull-scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9.600 dpi via  
gebruikersinstelling

Bestandstypen TIFF, PDF, PDF/A, versleuteld PDF, compact PDF*9, 
JPEG*9, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlxs, pptx), 
text (TXT), rich text (RTF)

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

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk

Documentarchivering
Capaciteit 
documentarchivering*10 
Hoofd- en aangepaste mappen 
Snelle bestandsmap

Pagina’s
20.000
10.000

Bestanden
3.000
1.000

Opgeslagen taken11 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending
Opslagmappen Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map  

(max. 1.000)

Netwerkprinter
Resolutie (dpi) 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ondersteunde 
besturingssystemen 
Supported OS

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

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, WSD

PDL Standaard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3TM

Beschikbare lettertypes 80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe® 
PostScript®3TM

Fax
Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol Super G3

Verzendtijd*12 (seconden) Minder dan 3

Modemsnelheid (bps) 33.600-2.400 met automatische fallback
Registratiebreedte A4 – A5

Geheugen (GB) 1 (ingebouwd)
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