MX-B350P

DRUKOWANIE
PRĘDKOŚĆ: 35 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 550
ARKUSZY STANDARDOWO; 1150 ARKUSZY
MAKSYMALNIE
KOMPAKTOWA DRUKARKA MONO A4
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA 600 X 600 DPI
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W STANDARDZIE
WBUDOWANY MODUŁ DUPLEKS
NIEZAWODNE FUNKCJE OCHRONY DANYCH

Kompaktowa drukarka MX-B350P A4 zapewnia szybkie i wygodne drukowanie z prędkością 35 str./min przy zachowaniu pełnej
szybkości i wydajności, jakiej można oczekiwać od większego urządzenia, ale wystarczająco małego by można korzystać z
niego w dowolnym miejscu.
Dzięki wbudowanej łączności bezprzewodowej w standardzie możesz odkryć zupełnie nowy sposób pracy, który umożliwia
szybsze wykonywanie zadań i zmniejszenie zbędnego zużycia materiałów. Zapewnia to uniwersalność pracy z wykorzystaniem
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów stacjonarnych i laptopów oraz pozwala ustawić drukarkę w najdogodniejszym
miejscu w biurze. Ponadto, dzięki oprogramowaniu Sharpdesk Mobile, zeskanowane dokumenty można łatwo zapisać w
urządzeniach mobilnych lub wydrukować zapisane na nich pliki.
Pojemność papieru w drukarce MX-B350P to 1150 kartek (z dodatkowym podajnikiem papieru). Ale standardowy podajnik
papieru i uniwersalny podajnik boczny obsługują różne formaty papieru, w tym A6 i materiały o gramaturze do 220 g/m². Dzięki
temu urządzenie łatwo poradzi sobie z różnymi potrzebami indywidualnymi lub grupowymi, wymagając jednocześnie niewielkiej
interwencji ze strony użytkownika w ciągu dnia. Funkcje, które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i środków
finansowych, obejmują wbudowany moduł dupleks do wydajnego wykonywania dwustronnych wydruków.
Drukarka MX-B350P obejmuje również szereg łatwych w użyciu funkcji: 5-liniowy panel sterowania LCD, który zapewnia jasne i
zwięzłe informacje; okno ustawień sterownika drukarki z dużymi przyciskami i rozwijanymi menu, dzięki czemu można szybko
znaleźć odpowiednie funkcje; port USB z przodu drukarki, co oznacza, że możesz natychmiast drukować z lub skanować do
pamięci USB.
Niezależnie, czy potrzebujesz urządzenia biurkowego, czy też podłogowego, opisywana drukarka wyróżnia się nowoczesnym
designem i oszczędzającą przestrzeń biura modułową konfiguracją, dzięki czemu można ją dopasować do każdego biura.

DRUKARKA SIECIOWA

OGÓLNE
Technologia: Laser
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): 35
Format papieru: min.- maks.: A6 - A4
Gramatura papieru (g/m²): 55 - 220
Pojemność: standardowa (arkuszy): 550
Pojemność: maks. (arkuszy): 1150
Czas nagrzewania (w sekundach): 29
Pamięć standardowa (MB): 1024
Pamięć maksymalna (MB): 1024
Dupleks: STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):
Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy (kW): 1,84
Wymiary (mm): 489 x 517 x 440
Waga (kg): 23
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Rozdzielczość (dpi): 600 x 600
Interfejs standardowy: USB 2,0; 10-Base T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server® 2008,2008R2,2012,
2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10, Mac OS X
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Emulacja PDL: W standardzie: emulacja PCL 6, emulacja PostScript®3
Dostępne czcionki: 80 (PCL); 136 (PS3)
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