
 

MX-6240N / MX-7040N
Digitaal Multifunctioneel Systeem

Wij weten dat hoogvolume-MFP’s ingewikkeld kunnen zijn 
/This is Why, daarom hebben we een gebruiksvriendelijke gemaakt.

A3-KLEUREN-MFP 
MET PROFESSIONELE 
AFWERKING



Het kan jaren duren voordat u de kunst van het afdrukken 
en afwerken in kleur hebt geleerd /This is Why, daarom 
doen deze nieuwe MFP’s het allemaal voor u.
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Hoogvolume-MFP’s kunnen nogal ingewikkeld zijn. 
Voor consistente resultaten hebt u echt de juiste 
technische vaardigheden en ervaring nodig: een 
volledig begrip van kleurgetrouwheid, afdrukken 
en afwerking.

Maar de MX-6240N en MX-7040N maken het veel 
eenvoudiger.

Ontdek een nieuwe manier van werken 

Het kleurentouchscreen zorgt ervoor dat deze 
MFP’s eenvoudig te gebruiken zijn en dankzij een 
uitgebreide reeks professionele afwerkingsopties 
kan elke taak automatisch uitgevoerd worden.

Deze MFP’s hebben de snelheid die u wilt: 62 of 
70 ppm afhankelijk van het model. Uitmuntend 
hoge kwaliteit is gegarandeerd. De papierinvoer 
(uitbreidbaar tot 8.500 vel) is meer dan genoeg voor 
lange, onbeheerde afdruktaken op verschillende  
papiersoorten. Ze ondersteunen zelfs SRA3-, 300 g/m2-, 
glanzend en reliëfpapier.

De MX-6240N en MX-7040N zijn duurzaam, betrouw-
baar en verrassend energie-efficiënt. Deze modellen 
hebben alles wat u van een lichte hoogvolume-MFP 
zou verwachten. Behalve complexiteit.

Wat betekent dat voor uw bedrijf? Als u intern 
professioneel ogende documenten wilt maken of 
als u een echt productieve en veelzijdige printer-
afdeling wilt. Ook wanneer u een copyshop hebt 
en de flexibiliteit wilt om niet-technisch personeel 
projecten uit te laten voeren, is dit de oplossing 
voor u.



3

Moeiteloze bediening en onmiddellijke 
resultaten 

De MX-6240N en MX-7040N kunnen door iedereen 
worden bediend. U hebt alle functies meteen 
binnen handbereik op het kantelbare kleuren-
lcd-bedieningspaneel van 10,1 inch. Omdat dit 
touchscreen multi-touchbediening heeft, net als 
een smartphone, hoeft u alleen maar het scherm 
aan te raken en met uw vinger te tikken en te 
schuiven om het snel en intuïtief te bedienen.

Zelfs mensen zonder ervaring kunnen meteen aan 
de slag dankzij een actiepaneel op het scherm 
waarmee de gebruiker stap voor stap door alle 
handelingen heen kan lopen.

Het is zelfs mogelijk om volledige internettoegang 
toe te voegen. Daarmee kunnen uw collega’s 
webinhoud zoeken en afdrukken zonder dat 
hiervoor een computer vereist is. U kunt bovendien 

voor Sharp OSA® kiezen om verbinding te maken 
met de ‘Cloud’ en u kunt ‘Software as a Service‘-
toepassingen (SaaS) uitvoeren die zijn ontwikkeld 
door Sharps technologiepartners.

Met de documenteninvoer van 150 vel kunt u 
grote hoeveelheden enkel- of dubbelzijdige 
documenten scannen. Door een optioneel uit-
trekbaar QWERTY-toetsenbord is het eenvoudig om 
kantoortoepassingen, documenten en gegevens 
te gebruiken, op te slaan en te delen op de 
geïntegreerde harde schijf van 1 TB.

Er is een usb-poort voor direct scannen en printen 
en een handige Scan naar mij functie waarmee 
u met één druk op de knop direct naar uw eigen 
e-mailadres kunt scannen.

Bij grote taken zorgt een speciaal invoersysteem op 
basis van lucht voor een soepeler papiertransport. 
Ook kunt u de toner aanvullen zonder de 
afdruktaak te onderbreken. Zelfs de papierladen 
beschikken over eenvoudig te hanteren handvaten 
voor comfort en gemak.

BEDIENINGSPANEEL IS KANTELBAAR IN 
VIJF GEMAKKELIJKE POSITIES

USB-POORT AAN DE VOORZIJDE
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Snelheid is nog maar het begin van productiviteit /This is Why, 
daarom werken onze MFP’s volledig geautomatiseerd en 
zijn diverse afwerkingsopties toegevoegd.

Kracht en gebruiksgemak zijn nutteloos zonder 
de bijbehorende beeldkwaliteit. Juist op dit vlak 
excelleren de MX-6240N en MX-7040N. 

Beide machines leveren een werkelijke resolutie 
van 1.200 x 1.200 dpi met een capaciteit van 8 bit. 
Met andere woorden, u zult versteld staan van de 
kwaliteit. En dat is nog maar het begin.

We hebben een verbeterd imaging-systeem en een 
speciale toner ontworpen voor nog nauwkeuriger 
fijne lijnen en halftoonkleuren. De automatische 
proces controle houdt de beeldkwaliteit consistent 
zonder dat er tussen opdrachten door gepauzeerd 
moet worden voor kleurencalibratie. En het nieuwe 
Developer Refresh System zorgt ervoor dat de 
laatste pagina er net zo goed uitziet als de eerste, 
zelfs bij de langste afdruktaken.

Oog voor detail

Behalve kleurkwaliteit en nauwkeurigheid te 
garanderen hebben we ook een aantal belangrijke 
nieuwe functies toegevoegd om de afdruk- en 
kopieerkwaliteit nog verder te verbeteren zonder 
dat er nauwkeurige handmatige afstelling aan te 
pas komt. Volledige kennis van deze functies is niet 
vereist, maar iedereen zal blij zijn dat ze er zijn.

Foutdiffusie voor kopiëren in kleur: maakt lijnen 
scherper en maakt kleine tekst beter leesbaar door 
vervaging te voorkomen.

Verbeterde achtergrondonderdrukking: onderdrukt 
de achtergrond zonder dat de RGB-waarden en 
dus ook de kleurschakeringen worden gewijzigd.

Kartelrandreductie: verbetert de weergave van 
kleine tekst in subtiele kleuren.

Verbeterde reproductie van fijne lijnen: past 
lichtpunten, contrast en randen aan voor een 
superieure weergave van fijne lijnen en tekst.

Nauwkeurige kleurreproductie: reproduceert 
natuurlijke huidkleuren en zorgt voor een betere 
kleurgetrouwheid van andere lastige kleuren.
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Geavanceerde afwerkingsopties

Met afwerkingsopties kunt u een breder scala aan 
documenten intern produceren en hoeft u geen 
extern printbedrijf in te schakelen. Dat bespaart u 
niet alleen geld, maar het stelt u ook in staat sneller 
te reageren. Bovendien verbetert het de veiligheid 
bij gevoelige of tijdkritische documenten.

Onze finishers hebben een maximumcapaciteit 
van 4.000 vel ideaal voor lange afdruktaken en 
kunnen maximaal 100 vel tegelijkertijd nieten. U 
kunt ook een perforatiemodule voor twee of vier 
gaten toevoegen zodat uw documenten meteen 
klaar zijn voor archivering: ideaal voor standaard 
kantoortaken.

Voor nog meer veelzijdigheid kunt u de vouw-
eenheid kiezen, die Z-, C-, accordeon-, dubbele en 
halve vouw kan maken. De optionele inserter kan 
twee verschillende soorten papier invoeren die 
gebruikt kunnen worden om verschillende soorten 
documenten in te binden. En de Ontkruleenheid 
zorgt voor een correcte papierdoorvoer: vooral 
handig als u ook de in-line trimmer hebt gekozen, 
die 2 tot 20 vel tegelijk trimt.

Energie-efficiëntie

De MX-6240N en MX-7040N zijn zuinig. Led-
verlichting in de scanner en een korte opwarmtijd 
besparen tijd en geld. Bovendien wordt met de 
speciale Eco-scanmodus de fuser niet opgewarmd 
wanneer u alleen maar gaat scannen.

Tijden voor het automatisch in- en uitschakelen 
kunnen van tevoren worden ingesteld en ze kunnen 
uw gebruikspatronen aanleren, waardoor de MFP’s 
automatisch uitschakelen tijdens rustige perioden.

Dankzij deze en andere slimme ontwerpkeuzes 
hebben deze krachtige MFP’s een indrukwekkend 
laag totaal energieverbruik, waardoor beide modellen 
het officiële Energy Star-keurmerk hebben.

UITGEBREIDE 
AFWERKINGSFUNCTIES
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Sommige dingen wilt u delen, andere niet /This is Why, daarom 
beschermen we uw documenten met uitgebreide beveiliging.

Uitgebreide beveiliging

Deze MFP’s bevatten de krachtigste commercieel 
beschikbare beveiligingsfuncties, waaronder 
gegevens codering. Beide modellen hebben 
toegang met wachtwoordbeveiliging voor veilige 
gebruikersverificatie. Bovendien is een nuttige 
gegevensinitialisatiefunctie aanwezig voor het 
wissen van gegevens van uw MFP als deze vervangen 
moet worden.

Een beveiligde netwerkinterface, SSL, IPsec, poort-
gebaseerde netwerkbeveiliging en een filter van 
IP-/MAC-adressen beschermen u tegen de meest 
vastberaden aanvallen.

Extra bescherming is mogelijk door functies zoals PDF’s 
met wachtwoordbeveiliging, de functie Verborgen 
patroon afdrukken kan een watermerk tonen 
(bijvoorbeeld ‘VERTROUWELIJK NIET KOPIËREN’). 
En bij de functie Afdrukken met behulp van een 
PIN-code moet de gebruiker bij de MFP aanwezig 
zijn voordat de afdruktaak kan worden gestart. 

Andere beveiligingsfuncties zijn die voor het 
coderen en veilig wissen van gegevens op de harde 
schijf, automatisch of on demand.

Het ongeoorloofd kopiëren, scannen, faxen en 
archiveren van vertrouwelijke documenten kan ook 
voorkomen worden met de functie Document-
controle*. Dit voegt kopieerbeveiligings gegevens 
toe aan een document wanneer het voor de 
eerste keer wordt gekopieerd of afgedrukt. Als de 
gegevens vervolgens herkend worden, wordt de taak 
geannuleerd of wordt een lege pagina afgedrukt.

UITGEBREIDE 
BEVEILIGING

* Vereist optionele Data Security Kit.
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Het leven eenvoudiger maken

De MX-6240N en MX-7040N zijn bijzonder eenvoudig 
te beheren. Alle belangrijke instellingen kunnen via 
een speciale webpagina worden geconfigureerd.

Met de Printerstatusmonitor op uw pc ziet u of 
er genoeg toner en papier is alvorens u een taak 
start. Een blik op het taakstatusscherm toont elke 
kopieer- en afdruktaak en de positie ervan in de 
wachtrij. En er verschijnt een melding zodra uw 
documenten zijn afgedrukt.

Uw IT- of helpdeskmedewerkers zullen ook heel 
enthousiast zijn.

Met de functie Diagnose op afstand worden 
de MFP’s via een webbrowser gecontroleerd en 
wordt tijdig een e-mailmelding verstuurd wanneer 
onderhoud vereist is.

Sharp Remote Device Manager biedt real-time 
controle over uw Sharp MFP’s via een browser, 
zodat technische ondersteuning, driverinstallatie 
en firmware-upgrades eenvoudiger dan ooit zijn. 

Uw medewerkers kunnen zelfs het bedieningspaneel 
bekijken en bedienen, de machine overnemen, 
instellingen wijzigen, problemen oplossen en ad-
hoc training geven zonder hun bureau te verlaten 
dankzij ons innovatieve op afstand bedienbare 
bedieningspaneel.

OP AFSTAND BEDIENBAAR 
BEDIENINGSPANEEL
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OPTIES

Basiseenheid

MX-KB13 Toetsenbord

1. MX-MF10 Multi Bypass-lade 
(voor hoofdmachine)

2. MX-LT10 Lang papier invoer lade 
Aanbevolen voor banner printing.

3. MX-LC12 Grote capaciteitslade (A4) 
A4 tot B5, 3.500 vel (80 g/m2)

4. MX-LCX3 N Grote capaciteitslade (A3) 
A3 tot B5, 3.000 vel (80 g/m2) 

5. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid 
(tussen machine en MX-LC13)

6. MX-LC13 Grote capaciteitsladen (2 laden)
SRA3 tot B5R, 2.500 vel elk (80 g/m2) 

7. MX-MF11 Multihandinvoerlade (voor MX-LC13)
SRA3 tot A5R, 500 vel (80 g/m2)

Afwerkingseenheid

8. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid 
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13 en MX-MF11.

9. MX-TU14 Uitvoerladekast

10. MX-RB12 Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

11. MX-PN12A/C Perforatiemodule 
(voor MX-FN19 en MX-FN20) 
A: perforatiemodule voor 2 gaten. 
C: perforatiemodule voor 4 gaten.

12. MX-FN19 Afwerkingseenheid 
(4 tot 50 vel nieten) 
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)  
Bovenste lade: 1.550 vel*
Onderste lade: 2.450 vel* 
Nietcapaciteit van 50 vel*  
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

13. MX-FN20 Afwerkingseenheid 
voor nieten in de rug (4 tot 50 vel nieten)
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Bovenste lade: 1.550 vel*
Onderste lade: 2.450 vel* 
Nietcapaciteit van 50 vel*  
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11 tot 15 vel),  
20 sets (6 tot 10 vel), 25 sets (1 tot 5 vel) 
Maximaal 15 vel per set.

8. MX-TR14  
Uitvoerlade-
eenheid

6. MX-LC13  
Grote capaciteitsladen 
(2 laden)

5. MX-RB14 
Papierdoorvoer-  
eenheid

4. MX-LCX3 N 
Grote capaciteitslade 
(A3)

9. MX-TU14 
Interne uitvoertray

11. MX-PN12A/C/D 
Perforatiemodule

10. MX-RB12 
Papierdoorvoer - 
eenheid

12. MX-FN19  
Afwerkings-  
eenheid

1. MX-MF10 
Multi Bypass-lade

2. MX-LT10 
Lang papier- 
invoerlade 

7. MX-MF11 
Multi - 
handinvoerlade

19. MX-FN22 
Afwerkings eenheid 
voor nieten in de rug

13. MX-FN20 
Afwerkings - 
eenheid 
voor nieten 
in de rug

3. MX-LC12  
Grote capaciteitslade 
(A4)

18. MX-FN21 
Afwerkings-  
eenheid

16. MX-FD10 
Vouweenheid

15. MX-CF11 
Inserter

17. MX-RB13 
Papierdoorvoer - 
eenheid

14. MX-RB15 
Ontkruleenheid

Toetsenbord

Multihandinvoerlade

Lang papier invoer lade

Afwerkingseenheid

Afwerkings eenheid 
voor nieten in de rug
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14. MX-RB15 Ontkruleenheid 
Verhelpt het krullen van papier door druk uit te oefenen 
op bolle/holle krulling van het papier.

15. MX-CF11 Inserter
(2 laden van 200 vel) 
MX-FD10 of MX-RB13 vereist
SRA3 tot A5R, 200 vel elk (80 g/m2)

16. MX-FD10 Vouweenheid 
Vereist als MX-CF11 is geïnstalleerd en 
MX-RB13 niet vereist is.
Vouwopties zijn onder andere Z, C, 
accordeon, dubbel en half.

17. MX-RB13 Papierdoorvoereenheid  
(tussen niet-finisher van 100 vel en inserter)
Vereist als MX-CF11 is geïnstalleerd en MX-FD10 niet vereist is.

18. MX-FN21 Afwerkingseenheid
(4 tot 100 vel nieten) 
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Bovenste lade: 1.500 vel*
Middelste lade: 250 vel*
Onderste lade: 2.500 vel*
Nietcapaciteit van 100 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

19. MX-FN22 Afwerkingseenheid voor nieten in de rug 
(4 tot 100 vel nieten)
A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Bovenste lade: 1.500 vel*
Middelste lade: 250 vel*
Onderste lade: 2.500 vel*
Nietcapaciteit van 100 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Lade voor vouwen en nieten: 5 sets (16 tot 20 vel),
10 sets (11 tot 15 vel), 15 sets (6 tot 10 vel),
25 sets (1 tot 5 vel) Maximaal 20 vel per set.

MX-TM10 Trimmodule (voor MX-FN22)
Maximaal 20 mm trimbreedte, 1.500 vel (80 g/m2)

MX-PN13A/C Perforatiemodule 
(voor MX-FN21 en MX-FN22)
A: perforatiemodule voor 2 en 3 gaten. 
C: perforatiemodule voor 2 en 4 gaten.

Faxen

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit
MX-FX11 Faxmodule
Super G3-faxmodule.

Aansluitingen

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket
Maakt afdrukken van barcodes mogelijk.

MX-PUX1 XPS Uitbreidingsmodule
Maakt XPS-afdrukken mogelijk.

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle.

MX-EB11 Enhanced Compression Kit
Voor het maken van High Compression PDF’s.

Sharpdesk®-Licenties

MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule
MX-AMX2 Module voor communicatie tussen
MFP en applicaties
MX-AMX3 Module voor externe accounts

Beveiliging

MX-FR36U Data Security Kit (niet-CC-versie)
MX-EB15 Mirroring Kit
Tweede harde schijf voor gegevensback-up van bestanden op de 
harde schijf.

* A4 of kleiner, 80 g/m2. Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.

Afwerkingseenheid

Vouweenheid

Inserter

Afwerkingseenheid voor 
nieten in de rug
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CONFIGURATIEVOORBEELDEN

• A4- of A3-papierverwerking
• SRA3 en 300 g/m2 via 
 multihandinvoerlade
• Papiercapaciteit van 3.100 vel

• A4- of A3-papierverwerking
• SRA3 en 300 g/m2 via  
 multihandinvoerlade
• Papiercapaciteit van 6.600 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 50 vel nieten
• Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten

• A4- of A3-papierverwerking
• SRA3 en 300 g/m2 via multihandinvoerlade
• Papiercapaciteit van 6.600 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 50 vel nieten
• 15 vel vouwen
• Boekjes in de rug nieten
• Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten

• A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
• Papiercapaciteit van 8.500 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 100 vel nieten
• 20 vel vouwen
• Boekjes in de rug nieten
• Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
• Ontkruleenheid
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• A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
• Papiercapaciteit van 8.500 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 100 vel nieten
• Perforatiemodule voor 
 2 en 4 gaten
• Verscheidene vouwopties
• Inserter
• Ontkruleenheid

• A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
• Papiercapaciteit van 8.500 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 100 vel nieten
• 20 vel vouwen
• Boekjes in de rug nieten
• Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
• Verscheidene vouwopties
• Ontkruleenheid

• A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
• Papiercapaciteit van 8.500 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 100 vel nieten
• Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
• Trimfuncties
• Inserter
• Ontkruleenheid

• A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
• Papiercapaciteit van 8.500 vel
• Afwerkingseenheid van 4.000 vel
• 100 vel nieten
• 20 vel vouwen
• Boekjes in de rug nieten
• Perforatiemodule voor 
 2 en 4 gaten
• Trimfuncties
• Verscheidene vouwopties
• Inserter
• Ontkruleenheid



 

OPMERKINGEN

*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2  Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via documentglas wanneer de machine 

gereed is. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*3 Vereist optionele MX-PUX1.
*4 Voor bekijken van XPS-bestanden op PC’s zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.

*5 Vereist optionele MX-EB11.
*6 Vereist optionele MX-FX11.
*7 Vereist optionele MX-FWX1.
*8 Gebaseerd op Sharps standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w). De opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina’s.
*9  Gebaseerd op Sharps standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 

33.600 bps, JBIG-compressie.

ALGEMEEN

Resolutie (dpi) 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

Geheugen  5 GB (gedeeld)
Interface USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteunde  Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, 
besturingssystemen  Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7
  Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7 – 10.7.2
Netwerkprotocollen  TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Afdrukprotocollen  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP,
  Novell Printserver-toepassing met NDS en Bindery,
  FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrukken, IPP

PDL-emulatie Std. PCL6, Adobe® PostScript® 3™
 Opt. XPS*3

Beschikbare lettertypes
PCL  80 
Adobe® PostScript® 3™ 136

NETWERKPRINTER

Documentopslagcapaciteit (pagina’s of bestanden)  
Hoofdmap en aangepaste map  35.000*8 of 5.000
Snelle map 10.000*8 of 1.000    

Opgeslagen taken Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*6

Opslagmappen  Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag  Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en aangepaste mappen)

Scanmethode Push scan (via bedieningspaneel)
 Pull scan (met TWAIN ondersteunende toepassing)

Resolutie (dpi)
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 via gebruikersinstelling

Bestandsformaten  XPS*4, PDF, gecodeerde PDF, Compact PDF*5, PDF/A, JPEG, TIFF
Bestemmingen  Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), 
 USB-geheugen, fax*6, i-fax*7

Scannerhulpprogramma Network Scanner Tool, Sharpdesk 

NETWERKSCANNER

Papierformaat originelen (max.) A3

Eerste kopietijd*2 (seconden) Kleur Z/W 
MX-7040N 5,1 3,7
MX-6240N 5,6 4,0   

Continu kopiëren (max.) 9.999

Resolutie (dpi)
Scannen (Kleur) 600 x 600
Scannen (Z/W) 600 x 600, 600 x 400
Afdrukken 600 x 600
 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van printmodus)

Gradaties 256  
Zoombereik (%) 25 – 400 (25 – 200 met DSPF) in stappen van 1%

Vooraf ingestelde kopieerratio’s 10 (5R/5E)

COPIER

Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol  Super G3/G3
Verzendtijd**9 (seconden) Minder dan 2
Modemsnelheid (bps)  33.600 – 2.400 met automatische fallback
Verzendresolutie (dpi)
 Std. 203,2 x 97,8
 Ultrafijn 406,4 x 391
Registratiebreedte A5 – A3
Geheugen (GB)                     1 
Grijswaarden 256

FAX (vereist optionele MX-FX11)

Papiercapaciteit (std. – max.) 
Vel 3.100 – 8.500
Laden  4 – 6 (plus multihandinvoerlade)

Opwarmtijd*1 (seconden) 55

Duplex std.

Geheugen 
Copier/printer (gedeeld) 5 GB
HDD  1 TB
Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (max.)  3,84
Afmetingen (mm) (B x D x H)  845 x 844 x 1.222
Gewicht (kg) 222

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) 
 A4 A3
MX-7040N  70  35
MX-6240N  62  32

Papierformaten (min. – max.) 
Lade 1 & 2 A4
Lade 3 B5R - A3W
Lade 4 A5R - A3W
Multihandinvoer A5R - SRA3
 1.200 x 320 mm (max.)

Papiergewicht (g/m2) 
Lade 1 & 2 60 - 105
Lade 3 & 4 60 - 220
Multihandinvoer 55 - 300

833 mm**

1.275 mm

3.628 mm*

Afgebeeld met opties.
* 3.893 mm met uitvoerlade/multihandinvoer-lade uitgebreid.
** 844 mm indien bedieningspaneel omhoog is gekanteld.

AFMETINGEN

DOCUMENTARCHIVERING  

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving 
vooraf. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY 
STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag alleen worden gebruikt 
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 XP, Windows Server en Windows 
Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation Alle 
overige bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. 
©Sharp Electronics Benelux bv, Ref: MX-6240N/MX-7040N. Juni 2012. 
Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.
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