Dane techniczne
Dane ogólne
Maksymalna prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę)
Tryb kolorowy/cz.-b.
A4
MX-C301W
30
Format papieru (min. - maks.)

A6 - A4

Gramatura papieru (g/m2)
Szuflada
Podajnik boczny
Szuflada opcjonalna

60 – 105
55 – 220
60 – 105

Czas nagrzewania*1 (sekundy)
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Pojemność pamięci (GB)

Kopiarka/drukarka (udostępniona)
Twardy dysk			
Opcjonalna			

Źródło zasilania

220-240 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy w kW (maks.)

1,3 (200 - 240 V)

Wymiary - mm (szer. x gł. x wys.) 429 x 569 x 474

Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)
Liczba kartek
300 – 800
Szuflady
1–2

Ciężar (kg)

Kopiarka

Skaner sieciowy

Format skanowanego oryginału (maks.) A4

Metoda skanowania

Czas uzyskania pierwszej kopii*2 (sekundy)
W kolorze
7,4
W trybie cz.-b.
6,3
Kopiowanie w trybie ciągłym
(maks. liczba kopii)

Rozdzielczość (dpi)
Tryb Push scan
Tryb Pull scan

999

Formaty plików

Rozdzielczość (dpi)
Skanowanie (tryb kolorowy i cz.-b.) 600 x 600, 600 x 300
Drukowanie
600 x 600, 9,600 (równowartość) x 600
Gradacja odcieni

3
250
2

256

33

Push scan (poprzez panel sterowania)
Pull scan (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)
100, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 - 9 600 zgodnie z ustawieniem użytkownika
XPS, TIFF, PDF, JPEG (tylko w kolorze)

Funkcje skanowania

Skanowanie do e-mail, serwera FTP, folderu sieciowego (SMB), pamięci USB, na pulpit

Aplikacje do skanowania

Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Funkcje przechowywania dokumentów

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 – 400 ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania 8 skal (4R/4E)

Pojemność przechowywania dokumentów*4
Folder główny i foldery własne:
20000 stron lub 3000 plików
Folder tymczasowy:
10000 stron lub 1000 plików

Drukarka sieciowa

Przechowywanie zadań

Kopie, wydruki, skany, wysłane faksy

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

Przechowywanie folderów

Folder tymczasowy, główny, własny (maks. 1000 folderów)

Interfejs

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

Przechowywanie poufnych danych Przechowywanie poufnych danych chronione hasłem

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
		
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Protokoły druku

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie załączników e-mail), HTTP,
IPP, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk

PDL

Standardowa PCL6, PS3
Opcjonalna XPS*3

Dostępny zestaw
czcionek
Druk mobilny

PCL
PS3

80
136
Sharpdesk Mobile

Wymiary zewnętrzne

Faks
Metody kompresji

MH/MR/MMR/JBIG

Protokoły komunikacji

Super G3/G3

Czas wysyłania*5 (sekundy)

Mniej niż 3

Prędkość modemu (b/s)

33600 – 2400 z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość wysyłania (dpi)
Standardowa
Ultra Fine
Super Fine
Ultra Fine

203,2 x 97,8
203,2 x 195,6
203,2 x 391
406,4 x 391

Format zapisu

A4 – A6

Pojemność pamięci (MB)

1

Bezprzewodowa sieć LAN
MX-CS11
500-arkuszowa kaseta
L83NEODESK
Stolik pod urządzenie
605 mm

MX-PUX1
Moduł XPS
MX-PF10
Zestaw czcionek kodów
kreskowych

569 mm
429 mm

MX-FWX1
Moduł faksu internetowego
(MX-C301W)
MX-FR46U*
Moduł ochrony danych
(wersja komercyjna)
* Dostępny w późniejszym terminie.

MX-USX1/X5
Licencja programu Sharpdesk
- 1/5 użytkowników
MX-US10/50/A0
Licencja programu Sharpdesk
- 10/50/100 użytkowników
MX-AMX1
Integrator aplikacji
MX-AMX2
Moduł komunikacji aplikacji
MX-AMX3
Zewnętrzny moduł kont

Zgodność z normami

IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu

Tryb Infrastructure, tryb Software AP

Bezpieczeństwo

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

Uwagi
*1 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *2 Najlepszy czas osiągnięty
przy użyciu kartki formatu A4, podawanej krótszą krawędzią z pierwszej szuflady papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy
urządzenie znajduje się w trybie gotowości, przy wyłączonych trybach Auto kolor i Automatyczny wybór koloru. *3 Drukowanie plików
XPS wymaga opcjonalnego modułu MX-PUX1 i 2 GB dodatkowej pamięci. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu.
*4 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *5 Pomiar na podstawie standardowej kartki
testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją
JBIG. *6 Nie dotyczy trybu Software AP.
Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne
w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono umieszczane wyłącznie na produktach
spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych.
Wytyczne ENERGY STAR obowiązują produkty tylko w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Windows,
Windows XP, Windows Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy
wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi
należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, lipiec 2014 Ref: MX-C301/MX-C301W. Nr zadania: 15311.
Wszystkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

www.sharp.pl

MX-C301W
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

MX-C3O1W - KOLOROWE
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W CHMURZE

Chcesz pracować wydajniej? /This is Why/właśnie dlatego
nasze urządzenia wielofunkcyjne umożliwiają integrację
z aplikacjami w chmurze

Swoboda komunikacji

Nasza technologia nigdy nie przestanie być zaawansowana
/This is Why/właśnie dlatego będziesz przygotowany na przyszłość
Dzięki MX-C301W Twoja firma będzie gotowa na wszystko. Nie ma
różnicy czy aktualnie korzystasz z aplikacji chmurowych czy dopiero
zastanawiasz się nad ich wykorzystaniem – dzięki MX-C301W
możesz być pewien, że Twoje urządzenie będzie zawsze pasować.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie w pracy cenią
sobie możliwości i prędkość urządzeń A3. Niestety, nie zawsze starcza
na nie budżetu lub po prostu miejsca.
Dlatego właśnie, połączyliśmy wszystkie funkcje, których naprawdę
potrzebujesz – szybkie drukowanie, dupleks, doskonałą jakość druku,
możliwość zastosowania różnych mediów do druku, duży panel o
przekątnej 7 cali, najnowocześniejsze rozwiązania bezpieczeństwa
i oszczędność energii – i zapakowaliśmy je w małe, kompaktowe
urządzenie A4.

Swoboda pracy
Podobnie jak nasze urządzenia wielofunkcyjne A3, model MXC301W umożliwia skanowanie dokumentów i przesyłanie ich
na adres e-mail, do PC, folderu sieciowego, pamięci USB oraz
bezpośrednio na pulpit użytkownika.
Technologia Sharp OSA otworzy przed Tobą świat nowych
możliwości.
Technologia Sharp OSA umożliwia integrację z naszym
rozwiązaniem Cloud Portal Office, które służy do wymiany
plików i informacji pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi,
komputerami, tabletami, laptopami, telefonami komórkowymi,
a nawet tablicą interaktywną BIG PAD. Do wyboru dostępnych jest
także wiele innych aplikacji pracujących w chmurze.

A ponieważ MX-C301W jest od firmy Sharp, to dodaliśmy od siebie
cały pakiet prostych w użyciu narzędzi do zarządzania.

OGROMNE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI
Z APLIKACJAMI W CHMURZE DZIĘKI
TECHNOLOGII SHARP OSA

DUŻY, 7-CALOWY KOLOROWY
PANEL DOTYKOWY
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Nowatorskie urządzenie A4

Niespotykane funkcje w małym urządzeniu A4
/This is Why/właśnie dlatego możesz pracować wydajniej
Urządzenie MX-C301W jest idealnym rozwiązaniem dla każdej

Najnowocześniejsze zabezpieczenia

firmy. Wyposażenie standardowe naszego urządzenia pozwala

Doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo

swobodnie dostosować je do każdego środowiska pracy

naszych danych jest jednym z najważniejszych aspektów.

Prędkość druku 30 str./min, funkcjonalność 4w1 (kopiarka,

Właśnie dlatego, wyposażyliśmy MX-C301W w szereg

drukarka, skaner i faks), dupleks, podajnik dwustronny,

zabezpieczeń, dzięki czemu nie musisz już martwić się

dysk i Wi-Fi oraz karta sieciowa Gigabit - to wszystko jest

o poufność dokumentów. Szyfrowanie dokumentów

standardowym wyposażeniem naszego urządzenia.

PDF, wydruk podążający, kody identyfikacji użytkownika,
szyfrowane interfejsy sieciowe, wsparcie dla SSL, IPsec,

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii tonera

filtrowanie adresów IP/MAC, sieciowe sterowanie portami - to

Mycrostoner HG3 oraz dwuelementowego systemu

tylko cześć zabezpieczeń jakie może zaoferować MX-C301W.

utrwalania, jakość wydruków będzie bardzo dobra nawet na
mediach o większej gramaturze.

Ale to nie wszystko, dokumenty, które będziesz gromadzić
na dysku twardym urządzenia również są odpowiednio

Standardowym wyposażeniem MX-C301W jest również

zabezpieczone. Nasze urządzenie posiada w standardzie

dysk twardy o pojemności 250 GB, który pozwoli swobodnie

szyfrowanie dysku i bezpieczne usuwanie zapisanych danych

przechowywać duże ilości dokumentów wewnątrz urządzenia,

oraz dodatkowo można zainstalować funkcję kontroli

a dzięki szyfrowaniu, wiesz, że będą one bezpieczne.

dokumentów*1, która uniemożliwia kopiowanie, skanowanie
czy faksowanie zapisanych dokumentów przez osoby
nieupoważnione.

Energooszczędność
Nikt nie lubi marnować energii. My również. Dlatego właśnie,
tworzymy urządzenia, które pozwalają zaoszczędzić energię
w każdym biurze. MX-C301W posiada certyfikat Energy Star
oraz szereg funkcji, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii
a tym samym obniżyć koszty eksploatacji urządzenia. Dzięki
zastosowaniu innowacyjnego modułu utrwalania obniżyliśmy
również czas nagrzewania oraz czas druku pierwszej strony.
Dodatkowo, urządzenie posiada innowacyjną funkcję Eco Scan,
która wyłącza zespół utrwalania w momencie skanowania
dokumentów.

DOSKONAŁE NARZĘDZIE DLA DZIAŁU HANDLOWEGO: MAŁY I PRAKTYCZNY PODAJNIK
WIZYTÓWEK!
*1 Wymagany jest opcjonalny moduł ochrony danych.
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