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Alles wat uw team nodig heeft.

De Sharp MX-2630N MFP heeft een afdruksnelheid van 26 
kleurenpagina’s per minuut. Mobiele apparaten kunnen er  
in een oogwenk verbinding mee maken. De beveiliging is  
sterk maar eenvoudig. De kleuren zijn levendig, en zoals u  
van ons mag verwachten is de afdrukkwaliteit uitstekend.

Daarbij heeft u de beschikking over een helder aan te passen 
kleurentouchscreen, waardoor u alles met uw vingertoppen 
kunt bedienen. Omdat iedereen andere werkgewoontes heeft, 
kan ieder teamlid het beginscherm eenvoudig aan zijn of haar 
persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Eenvoudig en efficiënt
Om de bediening eenvoudig te houden, ondersteunt het 
touchscreen van deze MFP de bekende handelingen die u ook 
op uw smartphone gebruikt, zoals tikken, spreiden en vegen. 
Behalve dat het beginscherm instelbaar is, heeft het ook een 

‘Easy Mode’, waarbij alledaagse functies zoals scannen en 
kopiëren via grote iconen direct te gebruiken zijn.

Afdrukken, scannen, kopiëren, verbinden, delen, opslaan – 
standalone of als onderdeel van een netwerk: u zult merken dat 
de MX-2630N niet gewoon nog een kantoorapparaat is, maar als 
een motor de kantoorefficiëntie aandrijft. Voor iedereen.

Stelt u zich een betaalbare Multifunctionele Printer (MFP) 
op kantoor voor, die alles doet wat u nodig heeft en ook 
nog eens ongelooflijk makkelijk te bedienen is, vol met 
mogelijkheden waar iedereen probleemloos gebruik van 
kan maken. Waar u naar op zoek bent, is onze MX-2630N-
A3-kleuren-MFP.
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Communiceer.
Verbind.
Maak het verschil.

Heeft u ooit op ‘Afdrukken’ gedrukt om 
vervolgens te merken dat de toner op is  
of dat iemand anders midden in een lange 
adrukopdracht zit? U kunt dit vermijden met de 
afdrukvrijgavefunctie van de MX-2630N.

Klik op ‘Afdrukken’ zoals u altijd doet en ga 
gewoon door met waar u mee bezig bent.  
U kunt uw documenten later ophalen, vanaf 
een printer die u het best uitkomt. Het enige 
wat u hoeft te doen is erheen wandelen, 
inloggen en de printopdracht starten.

Dit ‘pull printing’ is niet alleen handiger, 
het verkleint ook de kans dat gevoelige 
documenten onbewaakt op de uitvoer blijven 
liggen.

Haal het beste uit de mobiele wereld
Voorheen was het lastig en kostte het veel tijd 
om telefoons en tablets met een printer te 
verbinden. Nu kunt u vanaf uw telefoon in een 
oogwenk afdrukken wat u maar wilt, en ook 
documenten direct naar uw telefoon scannen.

Als u dicht genoeg bij het apparaat staat kunt 
u de NFC-functie gebruiken (wat staat voor 
‘Near Field Communication’) of u scant de 
QR-code op de MX-2630N met uw telefoon. In 
beide gevallen wordt de configuratie voor u 
uitgevoerd.

Populaire technologieën zoals Google Cloud 
Print™ en Apple AirPrint® worden ondersteund. 
En ook zonder telefoon of tablet kunt u 
bestanden afdrukken vanaf of scannen naar 
een USB-stick.

Communiceer via de cloud
Met de MX-2630N heeft u direct toegang tot 
een serie cloud-gebaseerde diensten voor het 
delen en opslaan van bestanden. Cloud Portal 
Office, Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, 
Microsoft Online en Box zijn allemaal 
beschikbaar vanaf het touchscreen.

Het gemak van Single Sign-On
Iedereen begrijpt dat beveiliging nodig is. 
Maar niemand houdt van het ongemak 
van verschillende gebruikersnamen en 
wachtwoorden. En met Sharp hoeft dat  
ook niet. 

De Single Sign-On-technologie van de 
MX-2630N houdt in dat u maar één keer 
op het touchscreen hoeft in te loggen om 
volledige toegang te krijgen tot uw favoriete 
clouddiensten. Zo bespaart u tijd en vermijdt u 
frustratie.

De MX-2630N maakt alles  
eenvoudiger. 
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Topkwaliteit.
Krachtige beveiliging.
Lage bedrijfskosten.

Het unieke Auto Process Control-systeem 
en het ‘developer-ververs’-systeem zorgen 
ervoor dat de afdruk van de eerste tot en met 
de laatste pagina van dezelfde kwaliteit is. De 
PANTONE®-technologie regelt dat de kleuren 
zijn zoals ze moeten zijn. 

Scannen is super eenvoudig. Laad uw 
documenten in de machine (de originelen 
mogen verschillen in maat en kunnen zowel 
in kleur als in zwart-wit zijn), tik op het scherm 
en laat de machine de rest doen. De machine 
zal zelf onderscheid maken tussen tekst, foto’s 
en lichte achtergronden en de instellingen 
automatisch aanpassen voor een optimale 
kwaliteit.

Optimale beveiliging 
De MX-2630N heeft uitgebreide en discrete 
beveiligingslagen, met SSL/TLS, IPsec en 
network protocol filtering. Tot de standaard 
beveiligingsfuncties horen ook beveiligd 
wissen van data, effectieve versleuteling 
en administrator-wachtwoordbeveiliging. 
Daarbij maakt u gebruik van S/MIME voor het 
versleutelen en digitaal ondertekenen van 
e-mails.

Voor zeer gevoelige omgevingen kunt u 
optioneel kiezen voor de Data Security Kit 
met nog krachtigere beveiligingsfuncties. Voor 
maximale bescherming zoals vereist voor 
overheids-, militaire en juridische organisaties 
kan uw IT-manager permanent het hoogste 
niveau van beveiliging inzetten*1, waarmee 
wordt voldaan aan de Hard Copy Device 
Protection Profile-standaard (HCD PP*2).

Energie-efficiënt
Met de MX-2630N kunt u het printverbruik 
verminderen en dus geld besparen.  
Het touchscreen geeft u bijvoorbeeld advies 
over de meest milieuvriendelijke instellingen 
voor iedere taak voordat u begint, en 
tonercartridges worden pas uitgeworpen 
als ze volledig leeg zijn. Dankzij de lagere 
smelttemperatuur van de toner en de snel 
opwarmende fuser is het energieverbruik 
lager, en voor verdere besparingen kunt u 
‘automatisch in-/uitschakelen’ instellen. Dit 
draagt allemaal bij aan minder verspilling  
en zuiniger gebruik.

Of u de MX-2630N nu gebruikt voor 
afdrukken, kopiëren of scannen,  
hij zal zeker indruk op u maken.

*1 Bij dit niveau zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar.
*2 HCD PP versie 1.0 – Non-Common Criteria.



De MX-2630N heeft een uitgebreide reeks 
afwerkingsmogelijkheden voor documenten, waaronder 
nieten in de rug, handmatig nieten en hechten zonder nietjes, 
Sharp OSA (Open Systems Architecture) voor integratie 
met netwerk en cloud-gebaseerde applicaties, Adobe® 
PostScript® 3™, faxmogelijkheden, extra papierladen en een 
opdrachtscheidingslade waardoor printopdrachten niet door 
elkaar raken. En dat is nog maar het begin.

Als u de MX-2630N koppelt aan onze Cloud Portal Office-
software, kunt u het apparaat verbinden met telefoons, tablets 
en interactieve displays in een uitgebreid netwerk, waardoor uw 
collega’s, klanten en leveranciers kunnen samenwerken – hoe, 
wanneer en waar ze maar willen, in binnen- en buitenland.

Vertel ons wat u belangrijk vindt.
Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te verhogen en 
de beveiliging te verbeteren, bieden we u een serie Optimised 
Software Solutions.

Sharp biedt volledig beheerde end-to-enddiensten aan die 
aan al uw behoeften op het gebied van document- en IT-
infrastructuur tegemoetkomen. V oeg vandaag nog een aantal 
optionele oplossingen toe.

U kunt onze Optimised Printing Solutions inzetten om het 
gebruik van de afdruk- en kopieerfunctie te bewaken en te 
beheren, zodat u onbevoegd gebruik kunt tegengaan, kosten 
kunt traceren en declareren, en verspilling kunt verminderen.

U kunt onze Optimised Scanning Solutions inzetten om tijd te 
besparen en kostbare fouten te voorkomen, want hiermee is het 
scannen, opslaan en delen van documenten gemakkelijker en 
automatischer, ongeacht hun opmaak of doel. 

Met onze Optimised Mobile Solutions wordt het eenvoudiger en 
veiliger voor uw personeel om tablets, telefoons en laptops te 
verbinden met de printomgeving, zodat ze altijd kunnen printen 
van of scannen naar hun mobiele apparaten.

U kunt onze Optimised Workflow Solutions gebruiken om 
kosten te verminderen en terugkerende taken te stroomlijnen, 
waardoor u de bedrijfsproductiviteit kunt verbeteren en een 
winstgevende groei kunt bewerkstelligen.

U kunt onze Optimised Managing Solutions inzetten voor het 
eenvoudig beheren van uw MFP’s, waarmee uw taak makkelijker 
wordt en u de ‘cost of ownership’ verlaagt.

Alles wat u vandaag en  
de komende jaren nodig heeft.
De MX-2630N heeft standaard al veel mogelijkheden,  
maar biedt daarnaast diverse opties om de ideale 
configuratie voor uw kantoor te bouwen.
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Configuraties

8. MX-FN27 N 
Afwerkingseenheid

12. MX-FN29
Afwerkingseenheid 
met vouw- en 
rugnietfunctie

11. MX-FN28 
Afwerkingseenheid

14. MX-FN31 
Afwerkingseenheid 
met vouw- en 
rugnietfunctie

13. MX-FN30 
Afwerkingseenheid

9. MX-RB25 N 
Papierdoor-
voereenheid

10. MX-TR20 
Opdrachtscheidingslade

7. MX-TR19 N  
Uitvoerlade-eenheid

5. MX-LC17 N 
Lade met grote capaciteit 
(A4)

Basiseenheid

2. MX-DE26 N 
Onderkast met  
2 papierladen 

voor 550 vellen

1. MX-DE25 N 
Onderkast met  

papierlade 
voor 550 vellen

3. MX-DE27 N 
Onderkast met  
3 papierladen 

voor 550 vellen

 4. MX-DE28 N  
Onderkast met  

papierladen voor 
550 - 2.100 vel

6. MX-UT10 
Extra werkblad
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Basiseenheid

1. MX-DE25 N Onderkast met papierlade voor 550 vel 
550 vel*1 , SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m2)

2. MX-DE26 N Onderkast met 2 papierladen voor 550 vel 
550 vel*1 per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R  
(60 - 300 g/m2)

3. MX-DE27 N Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel 
550 vel*1 per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R  
(60 - 300 g/m2)

4. MX-DE28 N Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel 
Bovenste lade: SRA3 tot A5R, 550 vel*1 (80 g/m2) 
Lade onder (links): A4, 1.200 vel*1 (60 - 105 g/m2) 
Lade onder (rechts): A4 - B5, 900 vel*1 (60 - 105 g/m2)

5. MX-LC17 N Lade met grote capaciteit (A4) 
3.000 vel*1, A4 - B5 (60 - 220 g/m2) 

6. MX-UT10 Extra werkblad

Afwerking

7. MX-TR19 N Uitvoerlade-eenheid

8. MX-FN27 N Interne afwerkingseenheid 
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel*1 
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1 
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten) 
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2) 
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 - 81,4 g/m2),  
3 vel (81,5 - 105 g/m2) 
Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN27 N: 
MX-PN14C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten

9. MX-RB25 N Papierdoorvoereenheid 
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31

10. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade

Opties

*1 Aantal vellen op basis van 80 g/m2.



11. MX-FN28 1k-afwerkingseenheid 
A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1 

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1 
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

12. MX-FN29 1k-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie 
A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*1 
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*1 
Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten 
Lade voor vouwen en nieten (onderste): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel),  
20 sets (1-5 vel), max. 15 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN28 en MX-FN29: 
MX-PN15C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten

13. MX-FN30 3k-afwerkingseenheid 
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1 
Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1 
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten 
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2) 
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 - 81,4 g/m2),  
3 vel (81,5 - 105 g/m2) 
Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5

14. MX-FN31 3k-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie 
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset) 
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*1 
Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*1 
Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten 
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m2), 40 vel (80 g/m2) 
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m2), 4 vel (65 - 81,4 g/m2),  
3 vel (81,5 - 105 g/m2) 
Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5 
Lade voor vouwen en nieten (onderste): 10 sets (11-15 vel),  
15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel), max. 20 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN30 en MX-FN31: 
MX-PN16C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule 
Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket 
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor 
Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid 
Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5   
1/5 licenties

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

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule  
MX-AMX2 Applicatie-communicatiemodule 
MX-AMX3 Externe accountmodule

Beveiliging

MX-FR51U Data Security Kit 
Commerciële versie

Opties
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Afgebeeld met opties.

650 mm

1.178 mm

1.495 mm*

608 mm

 *1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en de uitvoerlade worden verlengd. Afgebeeld in max.  
configuratie met opties.



*1 Invoer aan lange zijde. *2 Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. *3 Bij nominaal voltage, 23 °C (73,4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 HDD-capaciteit hangt af  
van werving-en-sourcingstatus. *5 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *6 Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus,  
als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *7 Niet van toepassing op Software AP-modus. *8: Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan  
de lange kant. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. *9 Alleen kleur/grijswaarden. *10 De opslagcapaciteit 
varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *11 Sommige functies vereisen een of meer opties. *12 Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie 
in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden 
om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn 
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, 
productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux september 2017. Ref: MX-2630N Job:18414. Alle handelsmerken worden 
erkend. E&OE.

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm)  
(Max.) kleur/zwart-wit

A4*1

26
A3
15

SRA3
15

Bedieningspaneel 7,0-inch kleuren-lcd-touchscreen

Papierformaat (min. – max.) A5*2  – SRA3

Papiergewicht (g/m2)
Lade
Handinvoer

60-300
55-300

Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Laden

650 - 6,300
1 - 4 (plus multi-handinvoerlade)

Opwarmtijd*3 (seconden) 20

Geheugen (GB)
Copier/printer (gedeeld)
HDD*4

5
250

Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik (max.) 1,84 kW (220 tot 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h)*5 608 x 650 x 834

Gewicht (kg) 79

Copier
Papierformaat originelen 
(max.)

A3

Tijd tot eerste afdruk*6 
(seconden)

Full colour
6,7

B/W
4,7

Continu kopiëren (max.) 9.999

Afdrukresolutie (dpi)
Scan (kleur)
Scan (zwart/wit)
Afdrukken

600 x 600
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijke van 
kopieermodus)

Grijswaarden 256

Zoombereik (%) 25 – 400 (25 – 200 met RSPF), in stappen van 1%

Vooringestelde 
kopieerratio’s (metrisch)

10 ratios (5R/5E)

Draadloos LAN (optionele MX-EB18 vereist)
Ondersteuning van standaard IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus Infrastructuurmodus, Software AP-modus

Beveiliging WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*7 , 
WPA2 PSA, WPA2 EAP*7

Netwerkscanner
Scanmethode Push-scan (via bedieningspaneel)

Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Scansnelheid*8 (ipm)
 

Eenzijdig
80

Tweezijdig
25

Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan 
Pull-scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 tot 9.600 dpi via gebruikersinstelling

Bestandstypen TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, JPEG*9, XPS

Bestemmingen Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server,  
netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk

Documentarchivering
Capaciteit 
documentarchivering*10 
Hoofd- en aangepaste mappen 
Snelle bestandsmap

Pagina’s

20.000
10.000

Bestanden

3.000
1.000

Opgeslagen taken*11 Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending

Opslagmappen Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map  
(max. 1.000)

Netwerkprinter
Resolutie (dpi) 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

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

Ondersteunde 
besturingssystemen

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

Netwerkprotocollen TCP/IP

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), 
HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken 
bestanden, IPP, SMB, WSD

PDL Standaard: PCL6-emulatie
Optie: Adobe® PostScript®3TM

Beschikbare lettertypes 80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe® 
PostScript®3TM

Fax (optionele MX-FX15 vereist)
Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol Super G3/G3

Verzendtijd*12 (seconden) Minder dan 3

Modemsnelheid (bps) 33.600 - 2.400 met automatische fallback

Registratiebreedte A3 – A5

Geheugen (GB) 1 (ingebouwd)

Specificaties

www.sharp.nl 
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