
MX-B450P

SPAUSDINIMAS
PUSLAPIŲ PER MINUTĘ: 45 NESPALV.
POPIERIAUS LAPŲ TALPA: STD 550 MAKS.
1150 LAPŲ
KOMPAKTIŠKAS A4 NESPALVOTAS
SPAUSDINTUVAS
600 X 600 DPI SKIRIAMOJI GEBA
STANDARTINIS BELAIDIS RYŠYS
ĮMONTUOTAS DVIPUSIŲ LAPŲ MODULIS
PATIKIMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Su kompaktišku A4 spausdintuvu MX-B450P jūs gaunate greitą, patogų spausdinimą, našumas siekia 45 psl./min. – didelio
įrenginio greitis ir efektyvumas, tačiau jis yra pakankamai mažas, kad galėtumėte naudoti kur tik prireikia.

Su standartiškai įmontuota belaidžio ryšio įranga atrakinsite visiškai naujas naudojimo galimybes, kai darbai atliekami greičiau ir
su mažiau įdedamų pastangų. Ji suteikia lankstumą dirbti mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, lygiai taip pat kaip ir
stacionariais bei nešiojamaisiais kompiuteriais, pastačius spausdintuvą palankiausiose vietose. Plius, naudojant „Sharpdesk
Mobile“, nuskenuotus dokumentus galima be vargo išsaugoti mobiliuosiuose įrenginiuose, taip pat galite spausdinti juose
laikomus failus.

Spausdintuve MX-B450P naudojamas didelis 1 150 lapų tiektuvas (su papildomu popieriaus dėklu). Be to, standartiniame
popieriaus dėkle telpa įvairiausių dydžių lapai, taip pat ir A6 ir iki 220 gsm tankio priemonės. Todėl šis spausdintuvas nesunkiai
susitvarko su įvairiais asmeniniais ar darbuotojų grupės poreikiais, o per visą dieną jam tenka skirti labai mažai dėmesio. Iš dar
daugiau jūsų pinigų ir laiko sutaupančių savybių paminėtinas įmontuotas dvipusių lapų modulis, užtikrinantis efektyvumą,
spausdinant iš abiejų pusių.

Taip pat MX-B450P yra įvairių ir lengvai naudojamų sprendimų: 5 eilučių LCD valdymo skydelis, kuriame informacija pateikiama
aiškiai ir glaustai; spausdintuvo nustatymų langas su dideliais mygtukais ir išsiskleidžiančiais meniu, kad galėtumėte greitai rasti
reikiamas funkcijas; USB lizdas priekyje, o tai reiškia, kad galite akimirksniu spausdinti iš arba skenuoti į USB laikmeną.

Nesvarbu, ar jums reikia ant stalo, ar ant grindų pastatomo spausdintuvo, šis įrenginys yra modernios, vietą taupančios,
modulinės konstrukcijos ir tilps bet kokioje darbo aplinkoje.

http://www.sharp.lt
http://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/MXB450P/30505
http://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/MXB450P/30505


BENDRAI

Technologija:  Laser
Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4):  45
Popieriaus dydis: maks. / min.:  A6 - A4
Popieriaus svoris (gsm):  55 - 220
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų):  550
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų):  1150
Įšilimo laikas (sek.):  29
Standartinė atmintis (MB):  1024
Didžiausia atmintis (MB):  1024
Dvigubas:  STD
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz):  
Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas (kW):  1,84
Matmenys (mm):  489 x 517 x 440
Svoris (Kg):  23

TINKLO SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi):  600 x 600
Sąsaja (std.):  USB 2,0; 10-Base T/100Base-TX/1000Base-T
Palaikomos operacinės sistemos:  „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
PDL emuliacija:  Standartas: PCL 6 emuliacija, „PostScript®3“
emuliacija
Galimi šriftai:  80 (PCL); 136 (PS3)
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