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Lisälaitteita:
Korkea suorituskyky: MX-6050V ja 
MX-5050V, jotka tulostavat ja kopioivat 
uskomattomat 60 ja vastaavasti 
50 sivua minuutissa (s/min).

Keskisarja: 40 s/min MX-4050V 
ja 35 s/min MX-3550V.

Pienille ryhmille: 30 s/min: MX-M3050V.

Kaikki tarvitsemasi tärkeimmät 
ominaisuudet
Kaikki odottamasi tärkeimmät 
ominaisuudet ovat vakiovarusteena 
– huippulaadulla. Voit tulostaa jopa 
SRA3-paperikoossa ja 300g/m2 
painoisena, mikä tarjoaa runsaasti 
monipuolisuutta. Kun on mahdollisuus 
yhdistellä eripainoisia ja -kokoisia väri- 
ja mustavalkoasiakirjoja, skannaus on 
yksinkertaista ja nopeaa. 

Ominaisuudet, kuten Auto Process 
Control ja Developer Refresh 
System, tarjoavat sinulle jatkuvasti 
korkealaatuista tulostusta joka 
työssä. Esimerkiksi, automaattista 
väritilaa käytettäessä ei tarvita 
mitään hienosäätöä skannattaessa ja 
kopioitaessa värillisiä asiakirjoja – edes 
sekalaisia asiakirjoja käsiteltäessä.

Mallit MX-6050V ja MX5050V antavat 
sinun lisätä värikasetin keskeyttämättä 
tekemääsi työtä.

Suunniteltu joustamaan 
ehdoillasi.
Uusi teknologia. Kasvava tiimi. Uudet ohjeet. Et voi tietää, mitä 
mahdollisuuksia (tai haasteita) yrityksesi saattaa kohdata. 
Joten valitessasi uutta monitoimilaitetta investoi siihen, joka voi 
mukautua tarpeisiisi – mitä tulevaisuus sitten tuokin tullessaan.  
Tänä päivänä sinulla on ehkä melko 
yksinkertaiset tulostus-, skannaus- ja 
kopiointitarpeet. Mutta kun uusia tapoja 
jakaa tietoa syntyy työelämässä, tai 
työntekijöidesi tarpeet muuttuvat, on 
tärkeää, että toimistosi monitoimilaitteet 
pysyvät vauhdissa mukana.

Viisi monipuolista mallia
Laajalla lisävaruste- ja 
päivitysvalikoimallaan nämä seuraavan 
sukupolven A3-värimonitoimilaitteet 
ovat yhtä valmiita tähän päivään 
kuin huomiseenkin. 
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Valitse haluamasi lisäominaisuudet
Kaikki viisi mallia ovat pilvivalmiita ja ne voidaan mukauttaa ja 
päivittää täyttämään vaatimuksesi. 
 
Lisälaitteet sisältävät:
•  Valikoima ammattimaisia viimeistelytyylejä, kuten 

vihkonidonta sekä manuaalinen ja niititön nidonta

•  Töiden erottelija tulosteiden, kopioiden ja faksien 
erotteluun

•  Kertakirjautuminen suosittuihin pilvitallennuspalveluihin

•  Sharp Avoimen järjestelmän arkkitehtuuri (OSA) 
mahdollistaa liittymisen verkko- ja pilvipohjaisiin 
sovelluksiin

•  Compact PDF -tiedostomuoto valittavissa skannattujen 
tiedostojen tiivistämiseen

• Adobe® PostScript® 3TM graafisen käsittelyn tehostamiseen

• Faksikortti

•  Optimoidut sovellusratkaisut helpottamaan ja tehostamaan 
skannausta, tulostusta ja mobiilikäyttöä Yhdistele ja yhteensovita ominaisuuksia tehdäksesi siitä omasi.
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Korkea tuottavuus, 
vähemmän jätettä.
Käyttäjäystävällinen muotoilu yhdessä aikaa (ja energiaa) 
säästävien ominaisuuksien kanssa tarkoittaa, että 
monitoimilaitteemme sopivat täysin toimistoelämään. Ne 
auttavat jokaista saamaan enemmän aikaan työpäivänsä aikana.
Sharpilla tiedämme, ettei pelkästään edistynyt teknologia 
riitä. Parantaakseen todella jokapäiväistä elämää tekniikan on 
oltava helppokäyttöistä. Sama koskee monitoimilaitteitamme. 

Hallitse tärkeimmät toiminnot hetkessä
Kukaan ei halua lukea käyttöopasta suoriutuakseen 
yksinkertaisista toimistotehtävistä. Niinpä olemme 
varmistaneet, että joka päivä käytettävät toiminnot 
ovat helposti saavutettavissa 10,1" käännettävältä 
LCD-värikosketusnäytöltä. Tätä voidaan mukauttaa useimmin 
käyttämiesi toimintojen näyttämiseksi, jotta tuottavuutesi 
paranisi entisestään. Olemme lisänneet myös integroidun 
verkkoselauksen. 

Jopa edistyneitä ohjaimia voidaan hallita hetkessä. Jos sinulla 
on kuitenkin jotain kysyttävää, tarkista asia jokaisen toiminnon 
kohdalta löytyvästä "quick help"-oppaasta. 

Käytä sitä omalla tavallasi
Jos työskentelet suurehkossa toimistossa, et halua pysäyttää 
kaikkea syöksyäksesi tulostimelle noutamaan arkaluonteisia 
asiakirjoja. Joustavalla Turvatulostus-toiminnolla varustetut 
monitoimilaitteemme on suunniteltu selviämään ongelmista ja 
sopimaan saumattomasti toimistosi jokapäiväisiin tehtäviin. 

Aseta monitoimilaite tulostinpalvelimeksi Print Release 
-ominaisuuden avulla ja tulosta tiedostosi miltä tahansa 
verkossa olevalta saman sarjan monitoimilaitteelta – 
valitsemaasi aikaan ja valitsemassasi paikassa*. Voit joustavasti 
kerätä tulostamasi asiakirjat parhaaksi katsomaasi aikaan. 
Saat mielenrauhan siitä, että arkaluonteisia asiakirjoja ei jätetä 
valvomatta.

Nosta energiatehoasi 
Kun on kyse energiankäytön ja juoksevien kustannusten 
alentamisesta työpaikalla, pienimmilläkin säästöillä on 
vaikutusta. Ominaisuudet, kuten low melt -värikasetti, Eco 
Scan, lyhyt lämpenemisaika ja automaattiset, konfiguroitavat 
virta-asetukset takaavat, että monitoimilaitteemme ovat 
erittäin energiatehokkaita. 

Sen lisäksi käyttöpaneeli kehottaa käyttäjää valitsemaan 
ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon jokaista tulostus- 
ja kopiointityötä varten – ja värikasetti työntyy ulos 
automaattisesti vain sen ollessa täysin tyhjä. Kaikki tämä 
auttaa sinua välttämään kalliiksi käyvää jätettä. 

Tee siitä omasi. Aloitusnäyttöä voi muokata vetämällä ja 
pudottamalla.

Tulosta aikataulusi mukaan. Nouda miltä tahansa verkon 
monitoimilaitteelta.

* Jopa 5 verkkoon liitettyä laitetta yhteensä.
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Edistynyt liitettävyys.
Pääsemme käsiksi tietoon ja jaamme sitä useammilla 
tavoilla kuin koskaan aikaisemmin. Auttaaksemme 
yritystäsi kohtaamaan maailman haasteet ja tarttumaan 
mahdollisuuksiin, kannattaa investoida tulevaisuutta varten 
suunniteltuun teknologiaan.

Suunniteltu monenlaisille laitteille
Olemme tottuneet pääsemään käsiksi tietoihin monin eri 
tavoin, pöytäkoneista ja kannettavista tietokoneista puhelimiin 
ja tabletteihin. Näillä monitoimilaitteilla voit tulostaa myös 
haluamaltasi laitteelta.

Suositut mobiiliratkaisut, kuten Google Cloud PrintTM ja Apple 
AirPrint® ovat kaikki tuettuja. Vaihtoehtoisesti voit liittyä 
monitoimilaitteelle NFC:n*1 (Near Field Communication) kautta, 
tai käyttää puhelintasi skannataksesi monitoimilaitteen 
QR-koodin.

Jos tulostat mieluummin USB-muistista, kytke se vain 
monitoimilaitteeseen, valitse Microsoft Office -tiedostosi ja 
olet valmis työhön*2. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja 
suoraan USB-muistiin.

Yhteys pilvipalveluihin ja sähköpostiin
Pääset käsiksi kaikkiin tiedostoihisi vain muutamalla 
näpäytyksellä. Pääset pilvipalveluihin ja  suoraan 
tiedostonjako- ja tallennuspalveluihin, kuten Google DriveTM, 
OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Sharp 
Cloud Portal Office – suoraan monitoimilaitteen 
kosketusnäytöltä. 

Yksinkertainen kirjautuminen nopeuttaa työskentelyäsi, eikä 
sinun tarvitse kirjautua kaikkiin sovelluksiin erikseen. 

Voit myös lähettää skannattua dataa suoraan vastaanottajille 
Gmail-TM tai Microsoft Exchange -tililtäsi.

Mobiililaitteet. Pilvipalvelut. USB. Tulosta kuten haluat.

Jokaisella työpaikalla on oma yksilöllinen kokoonpanonsa; toimipisteessä ja etänä työskenteleviä kollegoja sekä työkaluina 
erilaisia digitaalilaitteita ja verkkojärjestelmiä. 

Monitoimilaitteemme on suunniteltu monipuolisiksi, ja saatavilla on päivityksiä ja mukautuksia niiden räätälöimiseksi yksilöllisiin 
vaatimuksiisi.

*1 NFC vaatii kaupallisesti saatavan NFC-kortinlukijan.
*2 Microsoft Office -tiedostojen tulostamiseen tarvitaan MX-PU10-lisävaruste.
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Turvallisissa käsissä
Koska tietoa jaetaan digitaalisesti yhä enemmän, 
haluat varmasti varmistua, että vain oikeat ihmiset 
voivat päästä käsiksi siihen. On siis rauhoittavaa tietää, 
että monitoimilaitteemme on varustettu vankoilla 
turvallisuusominaisuuksilla, jotka pitävät arvokkaat tietosi 
turvassa. 

Kontrolloi pääsyä salasanoilla ja käyttäjätunnistuksella, 
tai kolmannen osapuolen kortinlukijalla vahvistaaksesi 
turvallisuutta entisestään.

Salaa ja pyyhi tietoja monitoimilaitteen kiintolevyltä 
automaattisesti tai haluttaessa. Ja kun on aika vaihtaa 
monitoimilaite uuteen, käytä tietojen alustusominaisuutta 
poistaaksesi tiedot kovalevyltä.

Taistele kyberhyökkäyksiä vastaan turvallisella 
verkkoalustalla, SSL-, IPsec- ja porttipohjaisella 
verkkosuojauksella.

Estä luvaton käyttö, kuten kopiointi, skannaus, faksaus 
ja luottamuksellisten asiakirjojen arkistointi käyttämällä 
Asiakirjahallintaominaisuutta*1.

Suojaudu onnettomuuksia vastaan ominaisuuksilla, 
kuten piilokuviotulostuksella vesileimojen paljastamiseen, 
salasanasuojauksella PDF-tiedostoille sekä luottamuksellisella 
PIN-kooditulostuksella, mihin vaaditaan käyttäjän läsnäolo 
laitteella. 

Täydellisen mielenrauhan saavuttamiseksi 
monitoimilaitteemme on varustettu myös turvallisen 
sähköpostiviestinnän S/MIME-standardilla sekä  
edistyneillä tietosuoja- ja turvallisuuskäyttäjätunnuksilla.  
Julkishallinnon, puolustusvoimien ja  
lakiasiaintoimistojen kaltaisten organisaatioiden  
tietojen maksimaaliseksi suojaamiseksi tietohallinto  
voi määritellä*2 korkeimman suojaustason. Taso on  
Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*3)  
-standardin mukainen.

*1 Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin.
*2 Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
*3 HCD PP ver1.0 – ei yhteiset kriteerit
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Päästä irti suurempi 
tehokkuus.
Tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen 
ei tarvitse viedä aikaa muilta tehtäviltä. 
Lisäarvoa tuovien lisävarusteiden valikoimalla 
monitoimilaitteista tulee olennainen osa 
tietoinfrastruktuuriasi – lisäten työpaikan 
tehokkuutta. 

Cloud Portal Officen käyttöönotto
Tavoita, tallenna ja jaa tärkeitä asiakirjoja helposti palkitulla, 
pilvipohjaisella asiakirjahallintajärjestelmällämme. Cloud Portal 
Office tekee monitoimilaitteen, tietokoneet, tablet-laitteet, 
puhelimet ja jopa interaktiivisen Sharp BIG PAD -näyttömme 
yhdistävästä, yhdenmukaisen digitaalisen ekojärjestelmän 
luomisesta helppoa. Cloud Portal Office antaa sinulle ja 
tiimillesi pääsyn välttämättömiin asiakirjoihin miltä tahansa 
verkossa olevalta laitteelta. 

Cloud Portal Officesta tulee porttisi jokaiseen pilvipalveluun 
tallentamaasi asiakirjaan. Ohjelma antaa skannata 
automaattisesti indeksoituja asiakirjoja suoraan pilvipalveluun 
ja hälyttää kollegoille monitoimilaitteelta, joten voit antaa 
kaikille heidän tarvitsemansa tiedot nopeasti.

Kun päivittäiset toimistotehtävät tulevat nopeiksi, 
tehokkaiksi ja helpoiksi, jokaisella työryhmällä on 
aikaa keskittyä tärkeämpiin projekteihin. Seuraavan 
sukupolven monitoimilaitteemme tukevat suurempaa 
työpaikan tehokkuutta kehittäen tulostusta, 
kopiointia ja skannausta parempaan suuntaan.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Yhdistettäessä lisäarvoa 
tuottaviin lisävarusteisiin, kuten Cloud Portal Officeen ja yhteen 
tai useampaan Optimoiduista sovellusratkaisuistamme, voit 
seurata vielä helpommin työntekijöidesi pääsyä tietoihin 
sekä niiden jakamista. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden 
huomata säästöjä, vähentää käyttökustannuksia ja saavuttaa 
uusia tehokkuustasoja liiketoimintasi eri puolilla.
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Optimoidut sovellusratkaisut
Valitse yksi tai useampia optimoiduista 
sovellusratkaisuistamme – mikä auttaa sinua lisäämään 
tehokkuutta ja vähentämään kustannuksia pääalueilla, jotka 
ovat tärkeitä liiketoiminnallesi.

Optimoidut tulostusratkaisut: seuraa ja hallitse tulostusta 
ja kopiointia. Varmista, että sitä käyttävät ainoastaan siihen 
oikeutetut henkilöt, jäljitä ja saa takaisin kustannuksia sekä 
vähennä jätteen määrää. 

Optimoidut skannausratkaisut: säästät aikaa ja vältät kalliit 
virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja automatisoituu 
– tiedostomuodosta riippumatta.

Optimoidut mobiiliratkaisut: paranna tiimisi joustavuutta ja 
mahdollista yhteydenpito helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla 
tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille.

Optimoidut työnkulkuratkaisut: kevennä ja yksinkertaista 
toistuvia tehtäviä ja varmista näin kannattavan kasvun 
edellyttämä tuottavuus. 

Optimoidut hallintaratkaisut: vähennä monitoimilaitteiden 
hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja omistamisen kustannuksia. 

Älykkäämpi teknologia tukee tehokkaita, suorituskykyisiä tiimejä. 

09

18877 Griffin V Brochure_fi.indd   9 2018-04-04   10:53:57



Kokoonpanot

Lisälaitteet

*1 Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m2 perusteella.

Peruskokoonpano

1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla
550 arkkia*1, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla
550 arkkia*1 sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla
550 arkkia*1 sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla
Yläkasetti: SRA3 – A5R, 550 arkkia*1 (80 g/m2)

Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkia*1 (60 - 105 g/m2)

Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkia*1 (60 - 105 g/m2)

5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti
550 arkkia*1, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)
3 000 arkkia*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2) 

7. MX-UT10 aputaso

Viimeistely

8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso
Suositellaan banneritulostukseen.

9. MX-TR19N Vastaanottotaso

10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*1

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1

Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2),

3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin
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10.MX-FN27 N 
Nitova viimeistelijä

14. MX-FN29

Vihkonitova 
viimeistelijä

15.MX-FN28 
Nitova 
viimeistelijä

16. MX-FN31
Vihkonitova 
viimeistelijä

17.MX-FN30 
Nitova 
viimeistelijä

11. MX-RB25 N 
Paperinkuljetusyksikkö

12. MX-TR20 
Töiden erottelija

13. MX-TU16 
Vastaanottotaso

9.MX-TR19N 
Vastaanottotaso

8. MX-LT10 
Pitkän paperin 
syöttötaso

7. MX-UT10 
Aputaso

Peruskokoonpano

2. MX-DE26 N

Alakaappi  
2 x 550 arkin 
paperikasetilla

1. MX-DE25 N

Alakaappi 
550 arkin 
paperikasetilla

3. MX-DE27 N

Alakaappi  
3 x 550 arkin 
paperikasetilla

5. MX-DE29 N 

550 arkin 
paperikasetti

4. MX-DE28 N 

Alakaappi  
550 + 2 100 arkin 
paperikasetilla

6. MX-LC17 N 
Suuri paperisäiliö (A4)
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Kuvassa lisävarusteilla.

650 mm

1 178 mm

1 495 mm*

608 mm

* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Lisälaitteet
11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö
Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija
Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä
A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*1

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkia), 10 sarjaa (6–10 arkkia), 20 sarjaa

(1–5 arkkia). Maks. 15 arkkia sarjaa kohti.

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä
A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*1

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkanidonta*1

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):
MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä
A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*1

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkanidonta*1

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2), 

3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11-15 arkkia), 15 sarjaa (6–10 arkkia), 

25 sarjaa (1-5 arkkia). Maks. 20 arkkia sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä
A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*1

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkanidonta*1

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkia (64 g/m2), 40 arkkia (80 g/m2)

Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkia (64 g/m2), 4 arkkia (65 – 81.4 g/m2), 

3 arkkia (81.5 - 105 g/m2)

Niitittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):
MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri
Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus
MX-PF10 Viivakoodifontit
Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti
MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin
Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB11 Suuren pakkaussuhteen PDF
Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen

AR-SU1 Leimasin
Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5
1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0
10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduuli
MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli
MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR51U Tietoturvakitti
Kaupallinen versio

*1 Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m2 perusteella.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Laitteen nopeus 
(sivua/min) (maks.) A4*1  A3 SRA3
MX-6050V 60  30 29
MX-5050V 50  26  24
MX-4050V 40  20  18
MX-3550V 35  18  16
MX-3050V 30  16  15

Käyttöpaneelin näyttö 10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö

Paperin koko (min. – maks.) SRA3 – A5*2

Paperin paino (g/m2)
Taso  60–300
Ohisyöttö  55–300

Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)
Arkit  650–6 300
Paperikasetit  1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)

Lämpenemisaika*3 (sekuntia) 
MX-6050V/MX-5050V 15
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V  10

Muisti (Gb)
Kopiokone/tulostin (jaettu)  5
Kiintolevy*4  250

Käyttöjännite Paikallinen nimellisjännite ± 10 %, 50/60 Hz

Virrankulutus (kW) (maks.) 
MX-6050V/MX-5050V 2.07 (220–240V)
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V  1.84 (220–240V)

Mitat (mm) (L x S x K)*5  608 x 650 x 834

Paino (kg)  
MX-6050V/MX-5050V 82
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V  79

Kopiokone
Alkuperäinen koko (enint.)  A3

Aika 1. kopiolle*6   Värillinen M/V
MX-6050V/MX-5050V 4.8 3.7
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V  6.7 4.7

Sarjakopiot (Maks.)  9 999

Tulostuksen resoluutio (dpi)
Skannaus (väri)  600 x 600
Skannaus (M/V)  600 x 600, 600 x 400
Tulostus 
MX-6050V/MX-5050V  1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 

(riippuen kopiointitilasta)
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V  600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 (riippuen 

kopiointitilasta)

Harmaasävytasot 256

Zoom (%)   25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella)  
1 %:n askelin

Valmiit kopiosuhteet (metriset) 10 kopiosuhdetta (5R/5E)

Langaton LAN (tarvitaan lisälaite MX-EB18)
Yhteensopivuus IEEE802.11n/g/b

Yhteystilat Infrastructure-tila, Software AP-tila

Tietoturva   WEP, WPA/WPA2-yhdistettynä PSK, WPA/
WPA2-yhdistetty EAP*7, WPA2 PSK, WPA2 EAP*7

Verkkoskanneri
Skannausmenetelmä Lähtevä skannaus (käyttöpaneelista)

Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)

Skannausnopeus*8 (ipm) (maks.)  Yksipuolinen  Kaksipuolinen
80  25

Resoluutio (dpi) (Maks.)
Lähtevä skannaus 100, 150, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi 

käyttäjäasetuksella

Tiedostomuodot   TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, compact PDF*9 *10, 
JPEG*10, XPS

Skannauskohteet  Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, 
verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle

Skannausapuohjelmat Sharpdesk

Asiakirjan arkistointi
Asiakirjojen  
arkistointikapasiteetti*11  sivua  tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot  20 000  3 000
Pikakansio  10 000  1 000

Tallennetut työt*12 Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset

Tallennuskansiot   Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio 
(enint. 1 000)

Verkko Tulostin
Resoluutio (dpi)  
MX-6050V/MX-5050V 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600

Käyttöliittymä   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2.  
Windows Vista®, Windows® 7, 8.1, 10 
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,  
10.12, 10.13*13

Verkkoprotokollat  TCP/IP

Tulostusprotokollat   LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 
(sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden 
lataukseen, IPP, SMB, WSD

PDL Vakio: PCL 6 emulointi
Valinnainen: Adobe® PostScript®3TM

Käytettävät fontit  80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)
Pakkausmenetelmä MH/MR/MMR/JBIG

Yhteysprotokolla  Super G3/G3

Lähetysaika*14 (sekuntia) Alle 3

Modeemin nopeus (bit/s)  33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella

Lähetyksen resoluutio (dpi) 203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)

Skannausleveys A3 - A5

Muisti (GB) 1 (sisäänrakennettu)

*1: Syöttö pitkältä sivulta. *2: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3: Nimellisjännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *5 Mukaan 
lukien säätimet ja ulkonemat *6 Pitkän sivun syöttö A4-paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaite täysin valmiissa tilassa. Saattaa 
vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *7 Ei koske Software AP-tilaa *8 Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. 
Skannausnopeus voi vaihdella tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *9 Vaatii valinnaisen MX-EB11*10Väri/harmaasävy ainoastaan. *11 Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *12 Joihinkin 
ominaisuuksiin tarvitaan lisälaite (-laitteita). *13Mac-käyttöjärjestelmä vaatii MX-PK13 *14 Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 merkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft 
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -
yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, 
Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-6050V/MX-5050V/MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V. Esite (työ 18877). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.
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