
Czarno-biała drukarka A4 dla firm

MX-B427PW

Bardzo wydajna drukarka biurowa poziomu

podstawowego z komunikacją bezprzewodową

Kompaktowa, biurowa drukarka A4 poziomu podstawowego o

prędkości do 40 stron na minutę

Komunikacja bezprzewodowa w standardzie zapewnia łatwy dostęp z

urządzeń mobilnych i elastyczne umieszczenie urządzenia w

przestrzeni roboczej

Dwuwierszowy wyświetlacz umożliwia konfigurację, wchodzenie w

interakcję i monitorowanie istotnych informacji systemowych i

zapewnia łatwość obsługi urządzenia

Urządzenie obsługuje funkcję AirPrint, która automatycznie wykrywa

urządzenia wielofunkcyjne i drukarki w tej samej sieci. Następnie

umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego z

pominięc

Wielowarstwowe funkcje zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo

informacji w dokumentach, w urządzeniu i sieci. Dodatkowe

wbudowane funkcje ochrony danych wzmacniają bezpieczeństwo

urządzenia

Niezawodna, uniwersalna obsługa materiałów – kart, materiałów o

małych formatach i kopert – z tacy głównej lub uniwersalnego

podajnika

Standardowa funkcja wydruku poufnych danych pomaga zapewnić

bezpieczeństwo wydruków za pomocą prostego kodu PIN

Okno konfiguracji sterownika drukarki firmy Sharp wyróżnia się

przyjazną dla użytkownika strukturą
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Dane techniczne

OGÓLNE

Technologia  Laser

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min

(A4)

 40

Format papieru: min.- maks.  A6 - A4

Gramatura papieru (g/m²)  60 - 217

Pojemność: standardowa (arkuszy)  350

Pojemność: maks. (arkuszy)  900

Pamięć standardowa (MB)  256

Dupleks  STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania -

sieciowe napięcie lokalne (Hz)

 220-240v

Pobór mocy (kW)  TBC

Wymiary (mm)  368 x 363 x 222

Waga (kg)  9.3

DRUKARKA SIECIOWA

Rozdzielczość (dpi)  600 x 600

Interfejs standardowy  W standardzie: USB 2.0, 10Base-T /

100Base-TX / 1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne  Windows 7, 8.1, 10, Windows Server

2008, Server 2008R2, Server 2012,

Server 2012R2, Server 2016, Server

2019,Mac OS 10.10, 10.11, 10.12,

10.13, 10.14, 10.15

Emulacja PDL  Emulacja PCL5e, PCL6, PostScript®

3™

Dostępne czcionki  89 fonts for PCL, 158 fonts for

PostScript 3 emulation

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)  W standardzie

Zgodność  IEEE802.11a / ac / b / g / n

Tryb dostępu  Tryb infrastruktury, tryb Wi-Fi

Direct

Bezpieczeństwo  WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2

PSK, WPA2 EAP

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)  20000

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. AirPrint, Apple, MacOS i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy

Hewlett Packard Company. PostScript 3 jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i

logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, listopad 2020 roku. Ref: MX-B427PW Datasheet. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono.
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