MX-B455W

DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE,
FAKSOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
PRĘDKOŚĆ: 45 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 550
ARKUSZY STANDARDOWO; 2350 ARKUSZY
MAKSYMALNIE
KOMPAKTOWE CZARNO-BIAŁE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE A4 Z OSZCZĘDZAJĄCYM
PRZESTRZEŃ WBUDOWANYM FINISZEREM
7,0-CALOWY KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY Z
REGULACJĄ POCHYLENIA I FUNKCJĄ SZYBKIEJ
POMOCY
CZARNO-BIAŁE I KOLOROWE SKANOWANIE Z
PRĘDKOŚCIĄ DO 110 OBRAZÓW NA MINUTĘ
ZAPEWNIA SZYBKĄ CYFRYZACJĘ DOKUMENTÓW
CZTERY SEKWENCYJNE WARSTWY ZABEZPIECZEŃ
SIECI I DANYCH

MX-B455W to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne A4, które umożliwia szybkie i wygodne drukowanie, kopiowanie i
skanowanie z prędkością 45 stron na minutę w trybie czarno-białym z niezawodnością i wydajnością, której zazwyczaj
oczekujemy od większych urządzeń, tutaj dostępnymi w mniejszych rozmiarach, co umożliwia instalację praktycznie w
dowolnym miejscu.
Wygodę obsługi zapewnia 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, który można odchylać i personalizować stosownie do sposobu
pracy. Modułowa konstrukcja urządzenia pasuje ponadto do każdego biura - niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązania
biurkowego, czy w pełni skonfigurowanej wersji stojącej na podłodze. W tym przypadku ilość idzie z jakością, dzięki
standardowej pojemności 550 arkuszy papieru (którą można rozszerzyć nawet do 2350 arkuszy) oraz optymalnym opcjom
profesjonalnego wykańczania dokumentów.
Urządzenie MX-B455W wyposażone jest w jednoprzebiegowy podajnik dokumentów dwustronnych o pojemności 100 arkuszy,
a także umożliwia skanowanie w trybie czarno-białym i kolorowym, pozwalając na szybką cyfryzację dokumentów oraz dając
pełną kontrolę nad przepływem zadań. A ponieważ zdarza się, że musisz zeskanować nie tylko dokumenty, ale również dowody
osobiste i wizytówki, dzięki naszym rozwiązaniom zrobisz to szybko i wygodnie.
Obsługa technologii NFC i kodów QR oznacza, że możesz wygodnie łączyć się z urządzeń mobilnych, łatwo drukując i skanując
z dowolnego miejsca, a platforma OSA pozwala zintegrować urządzenie z siecią i aplikacjami w chmurze. Logowanie single
sign-on pozwala sprawnie łączyć się z publicznymi serwisami w chmurze bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego - dzięki
temu zwiększysz wydajność i zaoszczędzisz czas.
Dzięki przyszłościowym rozwiązaniom zastosowanym urządzeniach wielofunkcyjnych MX-B455W, wszystkie sieci i dane są
chronione wielowarstwowymi zabezpieczeniami oferowanymi przez Sharp, a system bezserwerowego druku umożliwia
bezpiecznie przesyłać i przechowywać dokumenty w głównym urządzeniu wielofunkcyjnym, a następnie drukować je z
dowolnego urządzenia podłączonego do sieci.
Innowacyjne funkcje eko-skanowania i eko-rekomendacji dodatkowo promują oszczędność energii, gwarantując, że urządzenie
zużywa energię tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

KOPIARKA

OGÓLNE
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): 45
Format papieru: min.- maks.: A6 – A4
Gramatura papieru (g/m²): 55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy): 550
Pojemność: maks. (arkuszy): 2350
Czas nagrzewania (w sekundach): 20
Pamięć ogólna min./maks. (MB): 5120
Pamięć drukarki min./maks. (MB): 5120
Twardy dysk: STD
Pojemność twardego dysku (GB): 500
Dupleks: STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):
220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy (kW): 1,84
Wymiary (mm): 492 x 517 x 638
Waga (kg): 33

PODAJNIK DOKUMENTÓW
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): 100

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny
(liczba stron): 20000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba
stron): 10000
Programowane zadania: Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,
wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów: Folder tymczasowy, folder
główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych:

FAKS
Faks (std./opcja): Standard
System kompresji: MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny: Super G3
Czas transmisji (w sekundach): 3
Szybkość modemu (b/s): 33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji: STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.): A5
Format dokumentu (maks.): A4
Pamięć (MB): 1024
Poziomy szarości: 256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: 2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): 500
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Format oryginału (maks.): A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): 3,7
Sorter elektroniczny (standard):
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): 9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): 600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi): 600 x 600,600 x 400
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: 256
Zakres regulacji skali (%):
25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments
Zaprogramowane skale kopiowania: 10 ratios (5R/5E)

SKANER
Skaner sieciowy (std./opcja): STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200, 300,400, 600,50
to 9,600 dpi via user setting
Formaty plików:
TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS,
przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlxs, pptx), tekstowy (TXT),
sformatowany tekst (RTF)
Narzędzia skanera: Sharpdesk
Skanowanie na pulpit:
Skanowanie do FTP, Email:
Skanowanie do folderu sieciowego:
Skanowanie do pamięci USB:

DRUKARKA
Rozdzielczość (dpi): 600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja): STD
Interfejs standardowy/opcjonalny:
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: Windows Server®
2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10, Mac OS X
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12
Protokoły sieciowe: Protokół TCP/IP
Protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez email), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja: Standard: PCL, oryginalny Adobe® PostScript®3
Dostępne czcionki: 80 (PCL), 139 (PS3)

OPCJE WYKAŃCZANIA
Maksymalna wydajność wyjściowa: 250
Maks. liczba zszyw. Arkuszy: 30
Przesunięcie offsetowe: OPT
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