MX-C300W / MX-C250F
Digitaal multifunctioneel fullcoloursysteem

DESKTOP-MFP MET COMPACT
EN SLIM ONTWERP

U streeft naar efficiëntie. U hebt een hekel aan verspilling
/This is Why, daarom zult u heel enthousiast zijn over deze
desktop-MFP’s.

Compact en productief

Krachtig, compact en betaalbaar /This is Why, daarom zijn
deze MFP’s de juiste keuze voor u.
Hoe succesvoller u bent, hoe meer werk er te doen is. En

Past waar u wilt, doet wat u nodig hebt

op de een of andere manier is er altijd gebrek aan tijd, geld,

Deze MFP’s vormen een uitstekende keuze als u weinig ruimte

mensen en ruimte. Daarom moet u als u op zoek bent naar

hebt. Ze hebben niet alleen een verrassend compact ontwerp,

een nieuwe multifunctionele printer (MFP) eens goed kijken

maar u kunt de papierinvoer verhogen tot zelfs 800 vel zonder

naar de Sharp MX-C300W of MX-C250F.

meer bureauruimte te gebruiken.

De twee modellen kunnen afdrukken en kopiëren met

Beide modellen beschikken over een handige USB-poort

snelheden van 30 of 25 pagina’s per minuut (ppm). Ongeacht

voor direct afdrukken en scannen met een geheugenstick.

of u met zwart-wit- of met fullcolourdocumenten werkt.

En als u de MX-C300W kiest, kunt u verbinding maken met

Uitstekende prestaties voor elke kleine werkgroep, en meer

een draadloos netwerk en draadloos afdrukken vanaf uw

dan voldoende voor persoonlijk gebruik.

smartphone of tablet.

Afdruksnelheid is slechts één onderdeel dat aan de totale
productiviteit bijdraagt. Daarom hebben wij ervoor gezorgd
dat deze MFP’s automatisch op beide zijden van het papier
afdrukken en kopiëren, zodat u tijd en moeite bespaart en
tegelijkertijd het papierverbruik terugdringt.
Dankzij de documentinvoer van 50 vel (35 vel bij de MXC250F) kunt u maar liefst 9 fullcolourpagina’s per minuut
scannen op de volledige resolutie van 600 x 600 dpi. Plaats
uw documenten en laat de MFP het werk doen, terwijl u
ondertussen tijd hebt voor iets anders.

USB-POORT AAN DE
VOORZIJDE

KEUZE UIT DIVERSE DOCUMENTINVOEREN
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Veilig en energie-efficiënt

Bronnen zijn waardevol /This is Why, daarom helpen wij
u er optimaal gebruik van te maken.
De MX-C300W en MX-C250F zijn klein van formaat

Ingebouwde beveiliging

en beschikken over een slim ontwerp. Beide modellen

Als u in een gedeeld kantoor werkt, kan het een goed

hebben een eenvoudig leesbaar lcd-bedieningspaneel

idee zijn om te bepalen wie uw MFP mag gebruiken. En u

met programmeerbare functieknoppen, en het twee-

wilt zeker niet dat gevoelige documenten onbeheerd voor

componenten-ontwikkelingssysteem levert kwaliteit die zeker

iedereen toegankelijk zijn.

indruk maakt.
Met gebruikersverificatie helpen we u de toegang te
Andere nuttige functies zijn de volledige faxfunctionaliteit

beperken tot bevoegde gebruikers die het apparaat kunnen

(met pc-fax en doorstuurmogelijkheid voor het per e-mail

‘ontgrendelen’ door zich aan te melden met een persoonlijke

versturen van faxen naar de correcte bestemming) en de

5-cijferige veiligheidscode.

functie ID-kaartkopie.
Voor een extra gerust gevoel gebruikt Sharp IPsec-technologie
Met ID-kaartkopie kunt u eenvoudig beide zijden van een

voor het coderen van gegevens en om te garanderen dat uw

kaart (zoals identiteitskaarten of creditcards) op één pagina

systeem niet met onbevoegde gebruikers communiceert.

kopiëren. Handig, en het bespaart u geld.

Energie-efficiëntie
Niemand verspilt graag energie. Nog een reden waarom we
de Energy Star-gecertificeerde MX-C300W en de MX-C250F
boven aan uw boodschappenlijstje zouden zetten. Het lage
stroomverbruik en de snelle opwarmtijden zorgen voor echte
besparingen.
De modellen beschikken tevens over een speciale
tonerbesparingsmodus, die de hoeveelheid gebruikte toner
voor afbeeldingen terugdringt zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit van de afdruk. De printers worden zelfs automatisch
uitgeschakeld als u ze gedurende een bepaalde – zelf
ingestelde – tijd niet gebruikt.

LCD-BEDIENINGSPANEEL VAN 5 REGELS MET
PROGRAMMEERBARE FUNCTIEKNOPPEN
OPTIONELE PAPIERLADE
VAN 500 VEL
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Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
Kleur / z/w
A4
MX-C300W
30
MX-C250F
25

Opwarmtijd*1 (seconden)

29

Geheugen (Mb)

512

Stroomvoorziening

220-240 V, 50/60 Hz

Papierformaat (min. – max.)

Stroomverbruik (kW) (max.)

1.84 (200 - 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)
MX-C300W
MX-C250F

429 x 509 x 421
429 x 509 x 398

Gewicht (kg)

24

A6R – A4R

Papiergewicht (g/m2)
Lade
Multihandinvoer
Optionele lade

60 – 105
55 – 220
60 – 105

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Lade

300 – 800
1–2

Copier

Netwerkscanner

Papierformaat originelen (max.) A4

Scanmethode

Eerste kopietijd*2 (seconden)
Kleur / z/w

15

Continu kopiëren (max.)

999

Resolutie (dpi)
Scannen
Afdrukken

600 x 600, 600 x 300 (standaard)
600 x 600

Push-scan (via bedieningspaneel)
Pull-scan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)

Resolutie (dpi)
Push-scan
Pull-scan

Grijswaarden

256

Zoombereik (%)

25 – 400 (25 – 200 met RSPF/SPF) in stappen van 1%

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

Bestandsformaten

TIFF, PDF, JPEG (alleen kleur)

Bestemmingen

Scannen naar e-mail, FTP-server, netwerkmap, USB-geheugen,
bureaublad

Scannerhulpprogramma’s

Network Scanner Tool, Sharpdesk, TWAIN

Vooringestelde kopieerratio’s 8 (4R/4E)

Fax
Netwerkprinter
Resolutie (dpi)

600 x 600

Interface

USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

Ondersteunde		Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012,
besturingssystemen
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
		
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Netwerkprotocollen

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour

Afdrukprotocollen

LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP

PDL-emulatie		

PCL6, PS3

Beschikbare lettertypes

PCL
PS3

Printer utilities

Sharpdesk Mobile

80
136

Compressiemethode

MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol

Super G3

Verzendtijd*3 (seconden)

Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)

33.600 – 2.400 met automatische fall-back

Verzendresolutie (dpi)
Std.
Fijn
Extra fijn

203,2 x 97,8
203,2 x 195,6
203,2 x 391

Registratiebreedte

A4 – A6

Geheugen (Mb)

8

Wireless LAN

(MX-C300W)

Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus

Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging

WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

Buitenmaten

Opmerkingen
*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via documentglas,
wanneer de machine gereed is, zonder Automatische kleurmodus en Automatische kleurselectie. Kan
variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*3 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een
standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

528 mm

552 mm

Ontwerp en kenmerken kunnen gewijzigd worden en zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is
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. De ENERGY STAR-richtlijnen zijn alleen
relevant voor producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. 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, augustus 2013. Alle handelsmerken
worden erkend. E&OE.
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