
FELHŐT TÁMOGATÓ ASZTALI
A4-ES SZÍNES MFP 

MX-C301/MX-C301W 
Színes digitális multifunkciós rendszer

Előre törne? /This is Why /Éppen ezért van szüksége Felhő 
megoldásokat támogató MFP nyomtatónkra  
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Technológiánk fejlesztése sosem áll le /This is Why/Éppen 
ezért a jövőre is felkészítjük

Fejlett csatlakoztatási lehetőségek

Ezek az MFP készülékek elvezetik Önt a jövőbe. Ha a különböző 

Felhő megoldásokat már üzleti célokra használja, a nyomtatók 

pont illeszkedni fognak igényeihez. Ha még csak a tervezési 

szakaszban tart, egyszerűen csatlakoztathatóak lesznek a 

Felhőhöz, amikor Ön készen áll rá. De a fejlett csatlakoztatási 

lehetőség csak egy ok a vásárlásra.

Tudjuk, hogy az irodai csapatok szeretik az A3-as multifunkciós 

készülékek kimagasló termelékenységet nyújtó funkcióit. De 

nincs mindig elég irodahely, vagy pénz egy nagyméretű gépre.

Ezért fogtunk minden olyan jellemzőt és funkciót, amire Önnek 

valóban szüksége van - gyors nyomtatási sebesség, kétoldalas 

nyomtatás, sokféle támogatott média, kiváló képminőség, 7"-es színes 

érintőképernyő, megbízható biztonság és remek energiahatékonyság - 

és egyetlen kompakt A4-es készülékbe csomagoltuk őket. 

És mivel egy Sharp gépről van szó, számos egyszerűen 

használható, a kezelést megkönnyítő eszközzel is elláttuk.

Csatlakozzon
A3-as multifunkciós készülékeinkhez hasonlóan, az MX-

C301 és az MX-C301W modellek is biztosítják, hogy 

dokumentumokat szkenneljen, és továbbküldje azokat 

emailben, vagy az asztalára, egy hálózati helyre vagy akár egy 

pendrivera mentse őket. 

Ha a Sharp OSA alkalmazást is telepíti, a lehetőségek teljesen 

új világa nyílik meg Ön előtt. 

A Sharp OSA segítségével csatlakozhat Cloud Portal Office 

elnevezésű, felhő alapú megoldásunkhoz, és információkat, 

illetve fájlokat oszthat meg az MFP-k, PC-k, táblagépek, 

laptopok, mobiltelefonok, vagy akár BIG PAD interaktív táblánk 

között. Számos további felhő alkalmazás közül is választhat.

Plusz, ha az MX-C301W modellt választja, beépített vezeték 

nélküli hálózati kapcsolatot és fax funkciót is kap.

 

KAPCSOLÓDJON A FELHŐHÖZ A  
SHARP OSA OPCIÓVAL

7”-ES SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐ
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Csúcskategóriás funkciók egy A4-es készülékben /This is 
Why /Éppen ezért az élen marad 

Kimagasló termelékenység

Ideális kisebb munkacsoportoknak és irodáknak: mindkét 

modell automatikus kétoldalas nyomtatást, másolást és 

szkennelést biztosít, valamint a színes nyomtatás lehetőségét 

akár 30 oldal/perc sebességgel.

A folyamatos optimális képminőséget - akár még az olyan 

vastag hordozókon is, mint a dokumentum fedlapok és 

elválasztók - a Mycrostoner és kétkomponensű hívó rendszer 

használata biztosítja.

A beépített 250 GB-os merevlemez igazán hasznos olyan 

dokumentumok tárolásához, melyeket újra kíván nyomtatni 

vagy megosztana a webböngészőn keresztül. A weben 

keresztül kezelheti, konfigurálhatja és figyelemmel is kíséri az 

MFP működését.

Legkorszerűbb biztonsági funkciók
Az érzékeny adatokat, azaz a bizalmas dokumentumokat 

egy rendkívül biztonságos, titkosított PDF formátumba 

szkennelheti be, vagy használhatja a Follow Me nyomtatást, 

ami visszatartja a dokumentumokat, amíg privát körülmények 

között nem tudja kinyomtatni őket.

Még a nem érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat is 

100%-osan megvédheti az 5 számjegyű felhasználói azonosító 

kóddal, a biztonságos hálózati interfésszel, az SSL, IPsec, port-

alapú hálózati védelem, és az IP / MAC cím szűrés funkciók 

használatával. 

A nagyobb biztonság és védelem érdekében mindegyik 

modell rendelkezik a merevlemezen tárolt adatok titkosítása 

és biztonságos törlése funkcióval. A Document Control*1 

megoldással pedig még inkább megakadályozhatja a 

jogosulatlan másolást, szkennelést, faxolást*2 és archiválást. 

Energiahatékonyság 
Senki sem szereti pazarolni az energiát. Eggyel több ok 

arra, hogy ezeket az Energy Star tanúsítvánnyal rendelkező 

multifunkciós nyomtatókat a beszerzési listája legelejére tegye. 

Mindkét modell jelentős megtakarítást képes elérni alacsony 

fogyasztása, gyors bemelegedési ideje és a fixáló egységet 

csak a szükséges időben bekapcsoló Eco Scan funkció révén.

A készülékek egy speciális festéktakarékos móddal is 

rendelkeznek, ami anélkül képes csökkenti a képekhez 

és grafikákhoz felhasznált festék mennyiségét, hogy a 

nyomtatott szöveg minőségét veszélyeztetné. A nyomtatók 

akár ki is kapcsolják magukat, ha egy meghatározott ideig 

nem használják őket  - csak egy újabb módja annak, amivel 

segítünk, hogy az élen maradjon.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK KÖZÖTT NÉVJEGYKÁRTYA SZKENNELÉS ÉS DÖNTHETŐ LCD KÉPERNYŐ

*1 Opcionális Adatbiztonsági készlet szükséges hozzá.   *2 Csak az MX-C301W.



Műszaki jellemzők

www.sharp.hu

Megjegyzések
*1 Névleges feszültségen. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *2 A legjobb időt A4-es másoláskor, 
az 1. papírtálcából történő, rövid oldalas adagoláskor, az üveget használva, a gép készenlétekor, Auto Colour mód és Auto Colour 
Selection funkciók használata nélkül érték el. *3 Az XPS nyomtatáshoz opcionális MX-PUX1 és 2 GB extra memória szükséges. 
Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *4 Tárolási kapacitás függ a dokumentum típusától és a 
szkennelési beállításoktól. *5 Fax küldés csak az MX-C301W modellel lehetséges.*6 A Sharp szabvány, kb. 700 karaktert tartalmazó 
tesztoldala alapján, standard felbontásban, Super G3 módban, 33.600bps sebességgel, JBIG tömörítéssel. *7 Nem érvényes a 
szoftveres AP módra.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ 
helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY 
STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. Az ENERGY STAR 
irányelvek csak az Egyesül Államokban, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Japánban vonatkoznak az egyes termékekre. A 
Windows, Windows XP, Windows Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Minden egyéb vállalatnév, 
terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2014 július Ref: MX-C301/
MX-C301W feladat száma: 15311. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

MX-PUX1 
XPS Expansion Kit

MX-PF10 
Barcode Font Kit

MX-FWX1 
Internet Fax Expansion Kit 
(MX-C301W)

MX-FR46U* 
Data Security Kit
(commercial version)
*Available at a later date

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-License Kit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 
10/50/100-License Kit

MX-AMX1 
Application Integration 
Module

MX-AMX2 
Application 
Communication Module

MX-AMX3 
External Account Module

 

569 mm

605 mm

429 mm

Külső méretek

Általános jellemzők

Hálózati nyomtató

Hálózati szkenner

Vezeték nélküli LAN (MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Bemelegedési idő*1 (másodperc) 18

Memória (GB) Másoló/Nyomtató (megosztott) 3 
 HDD   250
 Opció  2

Tápellátás 220-240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás (kW) (Max)  1,3 (200 - 240 V)

Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma) 429 × 569 × 474

Súly (kg) 33
 

Felbontás (dpi) 600 x 600

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

Támogatott OS   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

Hálózati protokollok TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Nyomtatási protokollok LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, 
 IPP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás

PDL emuláció Alapkiép. PCL6, PS3
 Opció XPS*3

Elérhető betűtípus PCL 80 
 PS3 136

Nyomtató segédprogramok  Sharpdesk Mobile

Szkennelési mód Push scan (kezelőpanelen keresztül) 
 Pull scan (TWAIN kompatibilis alkalmazással)

Felbontás (dpi)
Push scan 100, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9.600 felhasználói beállítással

Fájlformátumok XPS, TIFF, PDF, JPEG (csak színes)

Szkennelés rendeltetési helye Szkennelés e-mailbe, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, asztalra

Szkenner segédprogramok Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Kompatibilis szabványok  IEEE802.11n/g/b

Hozzáférési mód Infrastruktúra mód, szoftveres AP mód

Biztonság  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Tömörítési mód    MH/MR/MMR/JBIG

Kommunikációs protokoll  Super G3/G3

Átviteli idő*6 (másodperc) Kevesebb, mint 3

Modem sebesség (bps)  33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval

Átviteli felbontás (dpi)
 Alap 203,2 x 97,8
 Fine 203,2 x 195,6
 Super Fine 203,2 x 391
 Ulta Fine 406,4 x 391

Rögzítési szélesség A4 – A5

Memória (MB) 1

Sebesség (oldal/perc) (Max)  
Színes / FF A4
MX-C301W/MX-C301 30

Papírméret (Min – Max) A6 - A4

Papírsúly (g/m2)
Fiók  60 – 105
Oldaltálca  55 – 220
Opcionális fiók  60 – 105

Papír kapacitás (Alap – Max) 
Lapok 300 – 800
Fiókok 1 – 2

Másoló
Eredeti papírméret (Max)  A4

Első másolat elkészítésének ideje*2 (másodperc) 
Színes 7,4
F/F:  6,3

Folyamatos másolás (Max)  999

Felbontás (dpi)
Lapolvasás (színes & FF) 600 x 600, 600 x 300 
Nyomtatás  600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600

Szürkeárnyalat fokozatok  256

Zoom tartomány (%)  25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával) 1%-os lépésekben

Beállított másolási arányok  8 (4R/4E)
Dokumentumtárolás
Dokumentumtárolási kapacitás*4

Főmappa és egyedi mappák:  20.000 oldal vagy 3.000 fájl
Gyors tárolás mappa:  10.000 oldal vagy 1.000 fájl

Eltárolt feladatok Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés*5

Tároló mappák Gyors tárolás mappa, főmappa, egyedi mappa (max. 1.000 mappa)

Bizalmas tárolás Bizalmas tárolás jelszavas védelem

XPS bővítő készlet

Vonalkód betűtípus készlet

Internet fax bővítő készlet 
(MX-C301W)

Adatbiztonsági csomag 
(kereskedelmi verzió)
*Későbbi időpontban lesz elérhető.

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5 licence csomag

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100 licence 
csomag

MX-AMX1
Alkalmazás integrációs modul

MX-AMX2
Alkalmazás kommunikációs 
modul

MX-AMX3
Külső hozzáférési modul


