
CLOUD-READY 
DESKTOP A4 FARVE-
MULTIFUNKTIONSPRINTER

MX-C301W 
Digitalt Fuldfarve Multifunktionssystem

Er du på udkig efter fordele? /This is Why du har brug for vores 
cloud-ready multifunktionsprintere
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Vores teknologi bliver mere og mere avanceret  
/This is Why du bliver klar til fremtiden

Avancerede tilslutningsmuligheder

Denne multifunktionsprinter tager dig med ind i fremtiden. 

Hvis du allerede anvender clouden, vil den passe fint ind. Hvis 

du stadig er i planlægningsfasen, er den nem at forbinde, når 

du er klar. Men avancerede tilslutningsmuligheder er blot én af 

grundene til at købe dem.

Vi ved, at medarbejdere på kontorer værdsætter de 

stærke produktivitetsforbedrende funktioner i vores A3 

multifunktionsprintere. Men de har ikke altid plads eller budget 

til en stor maskine.

Derfor har vi taget alle de funktioner, du virkelig har 

brug for – høje udskrivningshastigheder, dobbeltsidet 

udskrivning og kompatibilitet med en lang række medier, 

enestående billedkvalitet, en 7" touch-farveskærm, stærke 

sikkerhedsfunktioner og fremragende energieffektivitet – og 

pakket dem ned i en kompakt A4-enhed. 

Og fordi de er fra Sharp, er et stort udvalg af brugervenlige 

ledelsesværktøjer inkluderet.

Bliv forbundet
Ligesom vores A3 multifunktionsprintere giver MX-C301W 

dig mulighed for at scanne dokumenter og sende dem til 

e-mailmodtagere, dit skrivebord, netværksplaceringer og USB-

hukommelser.

Og hvis du tilføjer Sharp OSA, åbner der sig en helt ny verden 

af muligheder.

Med Sharp OSA kan du oprette forbindelse til vores Cloud 

Portal Office-løsning for deling af filer og information mellem 

multifunktionsprinteren, pc'er, tabletter, bærbare computere, 

mobiltelefoner samt BIG PAD, vores interaktive tavle. Der er 

også mange andre cloudprogrammer at vælge imellem.

Og hvis du vælger MX-C301W, får du en indbygget trådløs 

netværksforbindelse og faxfunktion.

 

FORBIND TIL CLOUDEN MED 
EKSTRAUDSTYRET SHARP OSA

7" TOUCH-FARVESKÆRM

Vist med valgfri papirmagasin.
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High end-funktioner i en A4-maskine /This is Why du 
holder dig på forkant

Høj produktivitet

MX-C301W er ideel til små teams og kontorer. Du får 

automatisk dobbeltsidet udskrivning, kopiering og scanning, 

og den udskriver i fuldfarve med hastigheder på op til 30 sider 

pr. minut.

Anvendelsen af Mycrostoner og tokomponents 

developersystem garanterer en optimal billedkvalitet, også på 

kraftigt papir som dokumentomslag og inddelere.

Den interne harddisk på 250 GB er praktisk til lagring 

af dokumenter, der kan udskrives igen eller deles via en 

webbrowser. Internettet kan også bruges til at styre, 

konfigurere og overvåge multifunktionsprinteren.

Avancerede sikkerhedsfunktioner
Følsomme data i fortrolige dokumenter kan scannes til et 

særdeles sikkert, krypteret PDF-format, eller du kan bruge 

Follow Me-udskrivning, der tilbageholder dokumenter, indtil 

du er klar til at udskrive dem i enrum.

Også ikke-følsomme dokumenter kan beskyttes 

100 % med femcifrede brugergodkendelseskoder, 

sikker netværksgrænseflade, SSL, IPsec, portbaseret 

netværksbeskyttelse og IP/MAC-adressefiltrering.

For at opnå endnu større beskyttelse har denne model 

funktioner til kryptering og sikker sletning af data på 

harddisken, og med Document Kontrol*1 kan du forhindre 

uautoriseret kopiering, scanning, faxning*2 og arkivering.

Energieffektivitet
Der er ingen, der kan lide at spilde energi, og det er 

endnu en grund til at sætte én Energy Star-certificerede 

multifunktionsprinter øverst på din indkøbsliste. MX-C301W 

giver betydelige besparelser i form af et lavt strømforbrug, 

hurtige opvarmningstider og Øko-scanning, der holder 

fikseringsenheden slukket, indtil den skal bruges.

MX-C301W har også en særlig Tonerbesparelse, der reducerer 

mængden af toner, som bruges til billeder og grafik uden at 

forringe kvaliteten af teksten. Den slukker endda af sig selv, 

hvis du ikke har brugt den i en fastsat periode – det er blot 

endnu en måde, vi hjælper dig med at være på forkant.

FYLDT MED EKSTRA FUNKTIONER SOM F.EKS. SCANNING AF VISITKORT OG VIPBAR  
LCD-SKÆRM

*1 Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr 
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Specifikationer

www.sharp.dk

Bemærkninger

*1 Ved nominel spænding. Kan variere afhængigt af maskinens tilstand og driftsmiljøet. *2 Bedste tid baseret på A4-kopi, 
fremføring fra første papirmagasin, med brug af glaspladen, når maskinen er klar, uden auto-farvefunktion og auto-farvevalg. 
*3 XPS-udskrivning kræver MX-PUX1 som ekstraudstyr og 2 GB ekstra hukommelse. Kan variere afhængigt af maskinens tilstand 
og driftsmiljøet. *4 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *5 Faxtransmission kun 
til rådighed med MX-C301W.*6 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 
33.600 bps, JBIG-komprimering.. *7 Gælder ikke for Software AP-tilstand.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykketidspunktet. ENERGY 
STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-
programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Retningslinjerne for ENERGY STAR gælder kun for produkter 
i USA, Europa, Australien, New Zealand og Japan. Windows, Windows XP, Windows Server og Windows Vista er registrerede 
varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede 
varemærker, som tilhører deres respektive ejere. ©Sharp Corporation juli 2014. Ref.: MX-C301W Job No 15311. Alle varemærker 
anerkendes. E&OE.

MX-CS11
Papirmagasin til 500 ark

L83NEODESK
Skabsbord

MX-PUX1 
XPS-kit

MX-PF10 
Stregkodefont-kit

MX-FWX1 
Internetfax-kit (MX-C301W)

MX-FR46U* 
Data Security Kit
(kommerciel version)
*Fås først senere

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5 Licens-kit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 
10/50/100 Licens-kit

MX-AMX1 
Application Integration 
Module

MX-AMX2 
Application 
Communication Module

MX-AMX3 
External Account Module

 

569 mm

605 mm

429 mm

Eksterne mål

Generelt

Netværksprinter

Netværksscanner

Trådløs LAN (MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Opvarmningstid*1 (sekunder) 18

Hukommelse (GB) Kopimaskine/Printer (delt)  3
 Harddisk  250
 Ekstraudstyr  2

Strømkrav 220 - 240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug (kW) (Maks.)  1,3 (200 - 240 V)

Mål (mm) (B x D x H) 429 × 569 × 474

Vægt (kg) 33
 

Opløsning (dpi) 600 x 600

Stik USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Understøttede   Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2
   operativsystemer   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Netværksprotokoller TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Udskriftsprotokoller LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, 
 IPP, FTP til overførsel af udskriftsfiler, EtherTalk-udskrivning

PDL-emulering Standard PCL6, PS3
 Ekstraudstyr XPS*3

Tilgængelige PCL 80
fonte PS3 136

Printer-software  Sharpdesk Mobile

Scanningsmetode Push-scanning (via betjeningspanel)
 Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)

Opløsning (dpi)
Push-scanning 100, 200, 300, 400, 600
Pull-scanning 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9.600 via brugerindstilling

Filformater XPS, TIFF, PDF, JPEG (kun farver)

Scanningsdestinationer Scanning til e-mail, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse,  
 skrivebord

Scanner-software Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

I overensstemmelse med  IEEE802.11n/g/b
standarden

Adgangstilstand  Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand

Sikkerhed  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Komprimeringsmetode MH/MR/MMR/JBIG

Kommunikationsprotokol  Super G3/G3

Transmissionstid*6 (sekunder) Mindre end 3

Modemhastighed (bps)  33.600 - 2.400 med automatic fallback

Transmissionsopløsning (dpi)
 Standard 203,2 x 97,8
 Fin 203,2 x 195,6
 Superfin 203,2 x 391
 Ultrafin  406,4 x 391

Optagebredde A4 - A5

Hukommelse (GB) 1

Kopi- og printhastighed (sider pr. minut/kopier pr. minut) (Maks.)
Farver / Sort-hvid A4
MX-C301W 30

Papirstørrelse (Min. - Maks.) A6 - A4

Papirvægt (g/m2)
Magasin  60 - 105
Bypass  55 - 220
Valgfri magasin  60 - 105

Papirkapacitet (Standard - Maks.)
Ark 300 - 800
Magasiner 1 - 2

Kopimaskine
Original papirstørrelse (Maks.)  A4

Første kopi*2 (sekunder)
Farver 7,4
Sort-hvid 6,3

Kontinuerlig kopiering (Maks.)  999

Opløsning (dpi)
Scanning (farver og sort-hvid) 600 x 600, 600 x 300
Udskrivning  600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600

Nuancer (niveauer)  256

Zoomområde (%)  25 - 400 (25 - 200 med brug af RSPF) i intervaller på 1 %

Forudindstillede zoomsatser  8 (4 reduktioner/4 forstørrelser) Dokumentarkivering

Arkiveringskapacitet*4

Hoved- og specialmapper: 20.000 sider eller 3.000 filer
Hurtigfilmappe: 10.000 sider eller 1.000 filer

Joblagring af Kopi, print, scan eller faxtransmission*5

Lagringsmapper Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000 mapper)

Fortrolig opbevaring Fortrolig opbevaring Beskyttelse med adgangskode

Vist med valgfri papirmagasin.
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