
MX-B350W

SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, NUSKAITYTI,
SIŲSTI FAKSU
PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 35 NESPALV.
POPIERIAUS LAPŲ TALPA: STD 550 MAKS.
1150 LAPŲ
KOMPAKTIŠKAS A4 NESPALVOTAS
DAUGIAFUNKCIS APARATAS
STANDARTINIS BELAIDIS RYŠYS
VISO SPALVŲ SPEKTRO SKENAVIMAS, SKIRTAS
GREITAI PERKELTI DOKUMENTUS Į
SKAITMENINĘ ERDVĘ
ĮMONTUOTAS DVIPUSIŲ LAPŲ MODULIS
PATIKIMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Su kompaktišku A4 daugiafunkciu aparatu MX-B350W jūs gaunate greitą, patogų spausdinimą, kopijavimą ir skenavimą,
našumas siekia 35 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 daugiafunkcį aparatą palankiausiose vietose. Plius, naudojant
„Sharpdesk Mobile“, nuskenuotus dokumentus galima be vargo išsaugoti mobiliuosiuose įrenginiuose, taip pat galite spausdinti
juose laikomus failus.

Jei jūsų darbo aplinkoje daug veiksmo, pavyzdžiui, registratūroje, kur reikia suktis greitai, tuomet MX-B350W yra idealus
variantas greitai suskaitmeninti dokumentus; jis suteikia viso spalvų spektro skenavimo tinkle su daug parenkamų maršrutų
galimybę; aparate įmontuotas dvipusių lapų modulis, skirtas gaminti dvipuses kopijas ir spausdinti iš abiejų pusių; 50 lapų RSPF
(tiektuvas dvipusiam skenavimui) su kuriuo dokumentai skenuojami iki 40 originalų per minutę greičiu, tiksliai ir paprastai
skenuojami identifikavimo dokumentai ir vizitinės kortelės.

Maksimali daugiafunkcio aparato MX-B350W tiektuvo talpa – 1 150 lapų, yra papildomas popieriaus dėklas. Be to,
standartiniame popieriaus dėkle, kaip ir neautomatiniame tiektuve, telpa įvairiausių dydžių lapai, taip pat ir A6 ir iki 220 gsm
tankio priemonės. Todėl šis aparatas nesunkiai susitvarko su įvairiais asmeniniais ar darbuotojų grupės poreikiais, o per visą
dieną jam tenka skirti labai mažai dėmesio.

Taip pat MX-B350W yra įvairių ir lengvai naudojamų sprendimų: 5 eilučių LCD valdymo skydelis, kuriame informacija
pateikiama aiškiai ir glaustai; Programuojami skenerio mygtukai, išsaugantys dažnai naudojamus nustatymus, kad juos būtų
galima paprastai naudoti vienu mygtuko paspaudimu; USB lizdas priekyje, o tai reiškia, kad galite akimirksniu spausdinti iš arba
skenuoti į USB laikmeną.

Šalia modernaus dizaino ir vietą taupančios konstrukcijos mes užtikriname ir patikimas saugumo savybes, su kuriomis jūsų
dokumentai ir įrenginys yra saugūs. Šis daugiafunkcis aparatas tiks bet kokioje aplinkoje, nesvarbu, ar jums reikalingas ant
stalo, ar ant grindų pastatomas variantas.

https://www.sharp.lt
https://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/MXB350W/30005
https://www.sharp.lt/cps/rde/xpdp/lt/MXB350W/30005


BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4):  35
Popieriaus dydis: maks. / min.:  A6 – A4
Popieriaus svoris (g/m2):  55 - 220
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų):  550
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų):  1150
Įšilimo laikas (sek.):  29
Bendra atmintis min. / maks. (GB):  1
Dvigubas:  STD
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz):  
220 - 240V, 50/60Hz
Energijos suvartojimas (kW):  1,84
Matmenys (mm):  492 x 517 x 560
Svoris (Kg):  29

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.):  A4
Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.):  9,0
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų):  999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi):  600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi):  600 x 600,600 x 300
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota:  256
Priartinimo diapazonas (%):  
25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments
Iš anksto nustatytas kopijų santykis:  8 ratios (4R/4E)

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai):  50

SKAITYTUVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.):  STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“:  
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi):  100,150, 200,300, 400,600
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9,600
dpi via user setting
Failų formatai:  TIFF, PDF, JPEG
Skaitytuvo įrankiai:  Sharpdesk
Nuskaitymas į darbalaukį:  
Nuskaitymas į FTP, el. paštas:  
Nuskaitymas į tinklo katalogą:  
Nuskaitymas į USB atmintį:  

SPAUSDINTUVAS

Raiška (dpi):  600 x 600
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.):  STANDARTINIS
Sąsaja (std. / papild.):  
St. USB 2.0, „10Base-T“/„100Base-TX“/„1000Base-T“
Palaikomos operacinės sistemos std.:  Windows 8.1,10. Windows Server
2012,2012R2,2016, 2019. Mac OS X
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14,10.15
Tinklo protokolai:  TCP/IP
Spausdinimo protokolai:  LPR, Raw TCP (9100 prievadas), FTP atsisiųsti
spausdintinus failus, IPP, SMB, WSD
PDL spausdintuvo stand. / pasir.:  Standartas: PCL6 emuliacija, Adobe®
PostScript®3 emuliacija
Galimi šriftai:  80 (PCL), 136 (PS3)

FAKSAS

Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai):  STANDARTINIS
Glaudinimo metodas:  MH/MR/MMR/JBIG
Ryšio protokolas:  Super G3
Siuntimo laikas (sek.):  3
Modemo greitis (bps):  33.600 - 2.400
Siuntimo raiškioji geba:  STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Dokumento dydis (min.):  A5
Dokumento dydis (maks.):  A4
Atmintis (MB):  64
Pustonių lygis:  256
Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas:  2000
Transliacijos perdavimas (maks. kryptys):  500

BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.):  STD
Atitinka reglamentą:  IEEE802.11n/g/b
Prieigos režimas:  Infrastructure mode, Software AP mode
Apsauga:  WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2
PSK, WPA2 EAP

KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 5% padengimo):  30000
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