MX-C300W / MX-C250F
Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

BIURKOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
W KOMPAKTOWYM ROZMIARZE
I O ELEGANCKIM WYGLĄDZIE

Starasz się o większą wydajność. Nie znosisz marnowania
czasu. /This is Why /Właśnie dlatego polubisz te biurkowe
urządzenia wielofunkcyjne.

Kompaktowe i wydajne

Wydajność, kompaktowość i przystępność. /This is Why /Właśnie
dlatego te urządzenia wielofunkcyjne są dla Ciebie odpowiednie.
Im większa skuteczność, tym więcej pracy do wykonania. Ale
jakoś nigdy nie wydaje się, że jest za dużo czasu, pieniędzy,
pracowników lub wolnej przestrzeni. Dlatego, jeśli poszukujesz
nowej drukarki wielofunkcyjnej (urządzenia wielofunkcyjnego),
powinieneś przyjrzeć się bliżej modelowi MX-C300W lub
MX-C250F firmy Sharp.
Oba modele umożliwiają drukowanie i kopiowanie z prędkościami
30 lub 25 stron na minutę (str./min). I to niezależnie od tego czy
przetwarzasz czarno-białe, czy kolorowe dokumenty. Odznaczają
się wydajnością przydatną dla małych grup roboczych, a więcej
niż wystarczająco dużą do osobistego użytku.

Urządzenie można dopasować do wybranego
miejsca, pracuje w oczekiwany sposób
Te kolorowe urządzenia to doskonały wybór, jeśli w biurze nie
ma zbyt wiele wolnej przestrzeni. Te urządzenia wielofunkcyjne
odznaczają się nie tylko zadziwiająco małymi rozmiarami, ale
również możliwością rozszerzenia pojemności papieru do 800 kartek
bez konieczności poświęcania dodatkowej powierzchni biurka.
Oba modele zostały wyposażone w praktyczny port USB,
umożliwiający bezpośrednie drukowanie i skanowanie
z pamięci USB. Jeśli wybierzesz model MX-C300W, możesz
podłączyć go do bezprzewodowej sieci i bezprzewodowo
drukować ze swojego smartfona lub tabletu.

Ale prędkości drukowania to tylko jedna strona równania
wydajności. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy te urządzenia
wielofunkcyjne, abyś mógł automatycznie drukować i kopiować
na obu stronach kartki, oszczędzając czas i uzyskując dodatkowe
korzyści w postaci mniejszego zużycia papieru.
50-kartkowy podajnik dokumentów (35-kartkowy, jeśli
wybierzesz model MX-C250F) umożliwia zeskanowanie do 9
kolorowych stron na minutę z rozdzielczością 600 x 600 dpi.
Wystarczy, że włożysz dokumenty do podajnika i pozwolisz
urządzeniu wielofunkcyjnemu wykonać swoją pracę, a w tym
czasie możesz zająć się innym zadaniem.

Port USB dostępny od przodu

Wybór podajników papieru
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Bezpieczeństwo i energooszczędność

Zasoby są drogocenne /This is Why /Właśnie dlatego
pomagamy je jak najlepiej wykorzystać.
Urządzenia MX-C300W i MX-C250F wyróżniają się małymi

Bezpieczeństwo w standardzie

rozmiarami i eleganckim wyglądem. Oba modele są

Jeśli dzielisz biuro z innymi, możesz potrzebować kontroli
wykorzystywania urządzenia wielofunkcyjnego. A na pewno nie
chcesz, aby poufne dokumenty były ogólnie dostępne.

wyposażone w czytelny panel sterowania z zaprogramowanymi
przyciskami funkcyjnymi, a ich dwuelementowy system
utrwalania zapewnia jakość, która robi wrażenie.
Inne użyteczne funkcje obejmują faks (PC-faks i przekazywanie
wewnętrzne faksów pocztą e-mail do właściwych odbiorców) oraz
kopiowanie dokumentów ID (dowody osobiste, prawa jazdy).
Kopiowanie dokumentów ID ułatwia kopiowanie obu stron karty
(np. identyfikacyjnej lub kredytowej) na jednej stronie kartki. Jest

Identyfikacja użytkownika umożliwia ograniczenie dostępu
do urządzenia wielofunkcyjnego wyłącznie upoważnionym
użytkownikom, którzy mogą „odblokować” urządzenie dokonując
identyfikacji poprzez wprowadzenie osobistego 5-cyfrowego kodu.
W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa firma Sharp
wykorzystuje technologię IPsec do szyfrowania danych, zapewniając
że Twój system nie połączy się z nieupoważnionymi użytkownikami.

to wygodna funkcja, która pozwala obniżyć koszty.

Energooszczędność
Nikt nie chce marnotrawić energii. Istnieją jeszcze inne
powody, dla których warto umieścić odznaczone certyfikatem
Energy Star modele MX-C300W i MX-C250F na początku listy
zakupów. Po pierwsze ich niskie zużycie energii i krótkie czasy
rozgrzewania przynoszą realne oszczędności.
Urządzenia są wyposażone również w specjalny tryb
oszczędzania toneru, który zmniejsza ilość używanego toneru
do drukowania obrazów i grafiki bez obniżania jakości
drukowanego tekstu. A ponadto wyłączają się automatycznie
po upływie określonego czasu bezczynności.

5-liniowy panel sterowania z
programowalnymi przyciskami funkcyjnymi

Opcjonalna szuflada
o pojemności 500 kartek
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Dane techniczne
Dane ogólne
Maksymalna prędkość urządzenia (stron/kopii na minutę)
Tryb kolorowy/cz.-b.
A4
MX-C300W
30
MX-C250F
25

Czas nagrzewania*1 (sekundy)

29

Pamięć (MB)

512

Źródło zasilania

220-240 V~, 50/60 Hz

Format papieru (min. - maks.)

Pobór mocy w kW (maks.)

1,15 (200-240 V)

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

A6R – A4R

Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.)
MX-C300W
429 x 509 x 421
MX-C250F
429 x 509 x 398

60 – 105
55 – 220
60 – 105

Ciężar (kg)
MX-C300W
MX-C250F

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

29
28

Kopiarka

Skaner sieciowy

Format skanowanego oryginału
(maks.)
A4

Metoda skanowania

Czas uzyskania pierwszej kopii*2 (sekundy)
Tryb kolorowy/cz.-b.
18/10

Rozdzielczość (dpi)
Push scan
Pull scan

Kopiowanie w trybie ciągłym
(maks. liczba kopii)

Formaty plików

999

Rozdzielczość (dpi)
Skanowanie
Drukowanie

600 x 600, 600 x 400 (domyślnie)
600 x 600

Gradacja odcieni

256

Push scan (poprzez panel sterowania)
Pull scan (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)
100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 - 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika
TIFF, PDF, JPEG (tylko w kolorze)

Odbiorcy zeskanowanych dokumentów Skanowanie do e-mail, serwera FTP, folderu sieciowego (SMB), pamięci USB, na pulpit
Oprogramowanie narzędziowe skanera Network Scanner Tool, Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Zakres regulacji skali kopiowania (%) 25 – 400 (25 – 200 przez podajnik RSPF/SPF) ze skokiem 1%

Faks

Zaprogramowane skale kopiowania 8 skal (4R/4E)

Metody kompresji

MH/MR/MMR/JBIG

Protokoły komunikacji

Super G3

Drukarka sieciowa

Czas wysyłania*3 (sekundy)

Mniej niż 3

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

Prędkość modemu (b/s)

33600 – 2400 z automatyczną redukcją prędkości

Interfejs

USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

Rozdzielczość wysyłania (dpi)
Standardowa 203,2 x 97,8
Ultra Fine 203,2 x 195,6
Super Fine 203,2 x 391

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

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

Protokoły druku

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

Emulacja PDL
Dostępny zestaw
czcionek

PCL
PS3

Format zapisu

A4 – A6

Pamięć (MB)
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PCL6, PS3

Bezprzewodowa sieć LAN

80
136

Zgodność z normami

Oprogramowanie narzędziowe drukarki Sharpdesk Mobile, Network Scanner Tool, Sharpdesk Desktop

(model MX-C300W)

IEEE802.11n/g/b

Tryb dostępu

Tryb Infrastructure, tryb Software AP

Bezpieczeństwo

WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

Wymiary zewnętrzne

Uwagi
*1 Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *2 Najlepszy
czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej dłuższą 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. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. *3 Pomiar
na podstawie standardowej kartki testowej firmy Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą
krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

528 mm

552 mm

509 mm

509 mm
429 mm

MX-C300W

www.sharp.pl

429 mm

MX-C250F

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie
informacje były aktualne w momencie druku. 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 2013 roku
Ref: MX-C300W / MX-C250F. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.

