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Veilig en flexibel werken
U wilt uw informatie goed kunnen beveiligen,  
gebruiken en delen.

Met de nieuwe MX-C303W/MX-C304W multifunctionele (MFP) 
A4-kleurenprinters heeft u de ideale combinatie in handen. 
Deze printers zijn zó ontworpen dat u uw waardevolle 
bedrijfsinformatie eenvoudig kunt beveiligen, gebruiken en 
delen. Daarbij wenst u buitengewoon 
gebruiksgemak, eenvoudige 
connectiviteit en overal mobiliteit voor 
maximale efficiëntie van uw personeel. 
Deze eigenschappen, in combinatie 
met de bewezen betrouwbaarheid, 
resulteerden in de prestigieuze Buyers 
Lab Copier MFP Line of the Year Award voor de gehele Sharp-lijn 
A4- en A3-MFP’s.

Dankzij het compacte ontwerp en de vele functionaliteiten 
verkrijgt u het gemak van een desktopmachine gecombineerd 
met de prestaties van een professionele A3-MFP. Dit maakt 
deze printers ideaal voor het midden- en kleinbedrijf, maar 
zeker ook voor grotere organisaties die op eenvoudige wijze

de productiviteit van hun kantooromgeving wensen te 
verhogen.

Krijg meer sneller gedaan
Dankzij snelheden van 30 pagina’s per minuut (ppm) in zwart-
wit én kleur vliegt uw effectiviteit omhoog. U kunt nog meer tijd 
besparen dankzij de flexibele papiercapaciteit, die kan worden 
uitgebreid van standaard 300 tot maximaal 2.700 vel. Daardoor 
kan een gebruiker langer onafgebroken afdrukken.

Bovendien kunt u met de MX-C304W documenten dubbelzijdig 
scannen en digitaliseren in één scanslag met snelheden tot 110 
ipm. Ook kunt u in één keer tot 25 visitekaartjes of beide zijden 
van vier kaartjes scannen. Interessant voor drukke omgevingen, 
zoals recepties, waar de tijd schaars is.
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De Sharp-MFP’s maken uw leven een stuk eenvoudiger

Productiever door ontwerp
Dankzij deze MFP’s verlopen de dagelijkse print-, kopieer- en 
scanwerkzaamheden veel sneller en eenvoudiger. Waardoor u 
tijd bespaart en flexibeler werkt. U wilt méér voordelen?

Neem dan de ingebouwde 500GB Hard Disk Drive (HDD), die 
veel grotere en complexere documenten kan opslaan. Neem 
het efficiënte document-archiefsysteem voor een uiterst snelle 
toegang. Of wat dacht u van het ultieme gemak van de Office 
Direct Print-technologie*, waarmee u alles kunt afdrukken 
zónder vanaf uw pc in te loggen. U benadert uw MFP, plaatst 
een USB-geheugenstick en print uw afbeeldingen, Adobe 
PDF’s of Microsoft® Office-bestanden. Andersom kunt u uw 
documenten ook scannen en direct op een USB-stick opslaan.

Daarbij hoeft u geen essentiële informatie opnieuw over te 
typen als u alleen de beschikking heeft over een hardcopy-
exemplaar. Met de krachtige Optical Character Recognition-
functie (karakterherkenning) kunt u documenten inscannen 
en converteren naar volledig doorzoekbare pdf’s en Microsoft® 
Office-bestanden (Word, PowerPoint en Excel).
Met de Optimised Software Solutions van Sharp kunt u uw 
werkwijze verder optimaliseren. U verlaagt de afdruk- en 
kopieerkosten, vereenvoudigt het opslaan en delen van 
documenten, behoudt flexibele toegang voor onderweg en u 
stroomlijnt het dagelijkse werkproces.

Zo makkelijk kan het zijn
Niemand heeft zin om tijd te verspillen aan complexe 
technologie en instellingen. Met deze MFP’s is dat ook niet 
nodig! De intuïtieve bediening maakt zelfs de meest complexe 
processen simpel. En juist dáárom is Sharp 
bekroond met de Buyers Lab ‘Ease of 
Use’ PaceSetter Award, voor de krachtige 
afdruk- en scanfunctionaliteit en de zeer 
gebruiksvriendelijke interface.

Beide machines hebben een 7 inch groot 
lcd-touchscreen dat u kunt kantelen voor het gewenste zicht. 
Met de ‘Easy Modus’ kunt u dagelijkse functies zoals scannen 
en kopiëren direct gebruiken via grote iconen. En als andere 
functies veel gebruikt worden, kunt u de bijbehorende iconen 
op uw persoonlijke beginscherm plaatsen, zodat u er snel 
toegang toe heeft.

Snel verwerken van PDF-bestanden
PDF-bestanden zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse 
kantoorwerkzaamheden en worden veel gebruikt om 
informatie te delen, te archiveren en ook af te drukken. De 
Sharp MX-C303W en MX-C304W bieden hier de perfecte 
oplossing voor. Beide modellen zijn standaard uitgerust met 
een officiële Adobe® Postscript®3™ printer driver en hebben de 
nieuwste Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) technologie 
aan boord, waardoor uw medewerkers PDF-bestanden 
eenvoudig en razendsnel kunnen printen vanaf pc, notebook, 
mobiele apparaten, USB-geheugen of vanuit de cloud.

* MX-C303W vereist de optionele MX-PU10. Deze functie wordt ingeschakeld via DirectOffice™-technologie.

Steek uw USB-stick in de machine en begin direct af te 
drukken of te scannen.

Gebruikers kunnen het beginscherm aanpassen, zodat ze efficiënter 
kunnen werken.

Sharp Corporation
BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 

2018–2019
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Bescherm uw data
Het verlies van bedrijfsinformatie 
beïnvloedt uw productiviteit en 
winstgevendheid. Doordachte 
beveiliging is dan ook van  
cruciaal belang.

De MX-C303W/MX-C304W MFP’s zijn uitgerust met de meest 
geavanceerde beveiligings- en toegangscontrole maatregelen. 
Hierdoor wordt uw waardevolle informatie en intellectueel 
eigendom goed beschermd en wordt verstoring van uw 
bedrijfsvoering voorkomen. 

De uitgebreide beveiligingslagen zorgen voor een zeer 
effectieve bescherming van zowel uw netwerk als uw data:

•  Zelfherstellend – Een mastercopy van de operationele 
systeeminstellingen wordt lokaal opgeslagen. Die kan 
gebruikt worden voor een veilig herstel van het systeem 
als er zich ooit een probleem voordoet. Hierdoor kunt u 
gewoon doorwerken terwijl uw waardevolle informatie en 
intellectueel eigendom beschermd blijft.

•  Onmiddellijke validatie – Met SSL Certificaat Validatie 
wordt alle inkomende en uitgaande datacommunicatie, 
inclusief OSA en e-mail, gecontroleerd, om 
ongeautoriseerde of kwaadwillende toegang tot uw 
informatie te voorkomen.

•  Gecontroleerde toegang  – Om onbevoegd gebruik 
te voorkomen, bewaken deze MFP’s automatisch alle 
pogingen tot toegang en verlenen ze deze toegang alleen 
aan applicaties en firmware die zijn goedgekeurd. Alle 
andere niet herkende systemen en applicaties worden 
direct geblokkeerd, gelogd en gerapporteerd.

•  Gecertificeerde beveiliging – De ingebouwde 
databeveiliging voldoet aan de meest recente 
beveiligingsstandaarden van de overheid en militaire 
organisaties. Door te voldoen aan de Hardcopy Device 
Protection Profile (HCD-PP v1.0) kunnen deze MFP’s zelfs de 
meest gevoelige data beschermen*.

Dit biedt rust in de wetenschap dat uw bedrijf en uw gegevens 
proactief op het hoogste beveiligingsniveau beschermd zijn.

4

* Hiervoor is de optionele Data Security Kit vereist.
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Werk zónder beperkingen
Om uw productiviteit en de winstgevendheid te verhogen, 
wilt u overal kunnen werken.

De nieuwe MFP’s van Sharp bieden optimale connectiviteit, 
waardoor u snel en veilig informatie kunt delen, gebruikmakend 
van mobiele en cloudgebaseerde technologieën. Hierdoor kunt 
u ook onderweg aan de vooruitgang van uw bedrijf werken.

Optimale mobiliteit 
Dankzij de ingebouwde draadloze connectiviteit kunt u wi-fi-
compatibele laptops, tablets en smartphones direct aansluiten 
op de MFP, zonder dat u hiervoor een draadloos LAN hoeft te 
installeren. Met de NFC-kaartlezer en QR Code® kunt u zonder 
complexe handelingen direct uw mobiele apparaat met de MFP 
verbinden en dus zeer snel uw bestanden scannen of printen. 
Ook kunt u afdrukken vanuit elke app die Google Cloud Print™ 
of het Android™ printing framework ondersteunt. Of kies voor 
Airprint™ om snel en zonder verdere instellingen webpagina’s, 
foto’s, e-mail en andere data vanaf iOS en OSX-apparaten af te 
drukken.

U wenst nog meer flexibiliteit? Weet dan dat u via de 
optionele dubbele Netwerk Connectiviteit één MFP met twee 
netwerken kunt delen, waarvan er één draadloos kan zijn. 
Zelfs als er verschillende netwerkbeveiligingsinstellingen of 
gebruiksbeperkingen gelden.

Gemakkelijker en veiliger toegang tot data
Toegang tot en de mogelijkheid tot afdrukken van informatie 
die is opgeslagen in publieke cloudservices verkrijgt u 
eenvoudiger met de Single Sign On-optie (SSO)*1. Zo hoeft u 
geen aparte gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
U logt één keer in en u kunt snel en veilig informatie afdrukken 
en opslaan met behulp van Google Drive™, OneDrive® for 
Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox en Cloud Portal 
Office. Ook is er een Gmail-connector voor scannen naar e-mail 
en Exchange Online (MS 365 e-mail) beschikbaar.

Tevens bestaat er minder risico dat belangrijke documenten 
onbeveiligd achterblijven. Met de afdrukvrijgavefunctie kunt u 
een printopdracht verzenden via uw printer naar keuze, logt u 
in en drukt u uw informatie af.

Eenvoudiger te beheren
Met Sharp OSA® (Open Systems Architecture)*2 is het veel 
eenvoudiger om direct informatie af te drukken of te ontvangen 
vanuit uw bedrijfssystemen en applicaties in de cloud, net als 
bij de grotere Sharp A3-MFP’s. 

Daarnaast zorgt de nieuwe Application Centre Portal*3 
ervoor dat de MFP optimaal aanpasbaar is. Bijvoorbeeld door 
software-updates en cloud-connector-applicaties te bieden 
voor het eenvoudig updaten naar de meest actuele versie.

*1 Vereist optionele MX-AMX2. 
*2 Optioneel voor MX-C303W.
*3 Beschikbaar op een latere datum.

Het QR-code-icoon kan eenvoudig op het beginscherm  
worden gezet.

Maakt direct verbinding met publieke cloudservices en  
Cloud Portal Office.
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Configuraties

Opties

Opmerking: Wanneer de MFP op de vloer wordt geplaatst, adviseert Sharp de machine op een MX-DS22N of een MX-DS23N te zetten. Voor twee MX-CS14N-papierdoorvoereenheden is een  
MX-DS22N en een MX-XB19 nodig, of een MX-DS23N. Voor drie MX-CS14N -eenheden is een MX-DS23N nodig. Voor vier MX-CS14N-eenheden is een MX-DS23N en een MX-XB19 benodigd.

MX-XB19 
Stabilisator 
voor onderkast/ 
voetplaat

MX-CS14N 
600-vel 
papierlade 

MX-DS23N*1 
Voetplaat

MX-DS22N*1 
Hoge  
onderkast

of

MX-C303W MX-C304W

Basiseenheid
Desktop

Staand op de vloer

Geen  
optionele  
lades vereist

MX-PF10 
Barcode-lettertypepakket

MX-FWX1
Internetfax-module

MX-USX1/X5 
Sharpdesk 1/5 licenties

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100 licenties

MX-AMX1 
Applicatie-Integratiemodule

MX-FR61U*2
Data Security Kit 

Optioneel voor MX-C303W

MX-PU10 
Uitbreidingsmodule voor direct 
afdrukken

MX-EB19
Compressiemodule voor het 
comprimeren van pdf-bestanden 
MX-EB20
OCR-Uitbreidingsmodule

MX-AMX2 
Applicatie-Communicatiemodule

MX-AMX3 
Externe Accounting-module

730 mm

1.161 mm (MX-C303W)
1.210 mm (MX-C304W)

647 mm*

* 734 mm wanneer de multi-handinvoerlade wordt uitgeschoven.

MX-C304W afgebeeld met opties.*1 De MX-DS22N en MX-DS23N worden exclusief de MX-XB19 geleverd.
*2 Beschikbaar op een latere datum. 



Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid  (ppm/kpm) (max.)  A4*1

MX-C303W/MX-C304W  30
Bedieningspaneel   7,0-inch kleuren-lcd-touchscreen
Papierformaat (min. – max.) A6 – A4
Papiergewicht  (g/m2)
Lade 1  60 - 105   
Laden 2 - 5  55 - 220
Multi-handinvoer  55 - 220
Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel   300 - 2.700
Laden   1 - 5 (plus multi-handinvoerlade)
Opwarmtijd*2, *3 (seconden)  47
Geheugen (GB)
Copier/Printer (gedeeld)   5
HDD*4  500
Vereiste netspanning   Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (max.)  1,84 kW (220 tot 240V)
Afmetingen (mm) (b x d x h)*5   
MX-C303W 491 x 568*6 x 516 
MX-C304W 491 x 568*6 x 565
Gewicht  (kg) (ca.)  
MX-C303W  35
MX-C304W  38

Copier
Papierformaat originelen  (max.)  A4
Tijd tot eerste afdruk*7 (seconden) Kleur Z/W
MX-C303W  7,4  6,3 
MX-C304W  6,7  5,5 
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   10 ratio’s (5R/5E) 
(Metric)  

Netwerkprinter
Resolutie (dpi)  600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface     USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde  2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, 
besturingssystemen  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), POP3 (afdrukken van e-mail),  
  HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken  
  bestanden, IPP, SMB, WSD
PDL (Standaard) PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3TM

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

Netwerkscanner
Scanmethode  Push-scan (via bedieningspaneel)
  Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
Scansnelheid*8 (ipm)  Eenzijdig  Tweezijdig
MX-C303W   40 18
MX-C304W  70 110
Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan   100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 tot 9.600 dpi via gebruikersinstelling
Bestandstypen   TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, gecodeerde PDF,   
  compact PDF*10 *11, JPEG*10, XPS, doorzoekbare PDF*9,  
  OOXML*9  (docx, xlxs, pptx), text (TXT)*9, rich text (RTF)*9
Bestemmingen   Scannen naar e-mail, bureaublad*12, ftp-server,   
  netwerkmap (SMB), USB-geheugen
Scannerhulpprogramma’s  Sharpdesk

Documentarchivering
Documentopslagcapaciteit*13  Pagina’s   Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen   20.000  3.000
Snelle map   10.000  1.000
Opgeslagen opdrachten*14 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending
Opslagmappen   Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map  

(max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag   Wachtwoordbeveiliging (voor hoofd- en aangepaste  
  mappen)

Fax
Compressiemethode  MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol  Super G3
Verzendtijd*15 (seconden)  2
Modemsnelheid (bps)  33.600 - 2.400 met automatische fallback
Registratiebreedte  A4 – A5
Geheugen (GB) 1 (ingebouwd)

Draadloos LAN 
Ondersteuning van standaard   IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus  Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*16,  
 WPA2 PSK, WPA2 EAP*16

*1 Invoer aan korte zijde. *2 In een standaard meetomgeving. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *3 Als de MFP wordt opgestart via de startknop. 58 seconden bij opstarten via de hoofdschakelaar.
*4 HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. *5 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *6 588 mm (23 5/32”) als het bedieningspaneel is gekanteld tot de vlakste horizontale hoek. *7 Invoer 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. *8 Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het 
soort document en de scaninstellingen. Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp, met behulp van documentinvoer, invoer aan de korte zijde en fabrieksinstellingen (en eenzijdig scannen voor de MX-C303W).  
*9 MX-C303W vereist de optionele MX-EB20. *10 Alleen kleur/grijswaarden. *11 MX-C303W vereist de optionele MX-EB19. *12 Vereist optionele Sharpdesk Licenties. *13 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de 
scaninstellingen. *14 Sommige functies vereisen één of meer opties. *15 Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 1/2” x 11”, invoer korte zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, 
JBIG-compressie. *16 Niet van toepassing op Software AP-modus.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Microsoft, 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. QR Code is een gedeponeerd 
handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. Gmail en Android zijn handelsmerken van Google LLC. Mac is een handelsmerk 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 Maart 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W opdracht: 19578. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.
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