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Digitaal multifunctioneel fullcolour systeem

Op zoek naar een voordeel? /This is Why, daarom hebt u 
onze cloud-geschikte MFP’s nodig
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Onze technologie blijft altijd in ontwikkeling /This is Why, 
daarom bent u klaar voor de toekomst

Geavanceerde aansluitopties

Deze MFP neemt u mee naar de toekomst. Als u de cloud gebruikt 

voor een zakelijk voordeel, dan passen ze hier perfect bij. Als 

u nog bezig bent met de planning, dat kunt u ze eenvoudig 

aansluiten wanneer u wilt. Maar de geavanceerde aansluitopties 

zijn slechts één van de aankoopredenen.

We weten dat gebruikers dol zijn op de hoogwaardige 

productiviteitskenmerken van A3-MFP’s. Maar ze hebben niet 

altijd de ruimte of het budget voor een grote machine.

Daarom hebben we alle functies die u echt nodig hebt – 

hoge afdruksnelheden, dubbelzijdig afdrukken en grote 

mediaveelzijdigheid, uitstekende afdrukkwaliteit, een 7-inch-

kleurenscherm (touchscreen), krachtige beveiliging en excellente 

energie-efficiëntie – samengevoegd in één compact A4-apparaat.

Met de MX-C301W van Sharp, beschikt u ook over een enorme 

reeks eenvoudig te gebruiken beheertools.

Raak verbonden
Net zoals onze A3-MFP’s biedt de MX-C301W u de mogelijk-

heid om documenten te scannen en te verzenden naar 

e-mailadressen, uw bureaublad, netwerklocaties en 

geheugensticks.

En als u Sharp OSA toevoegt, opent u een geheel nieuwe 

wereld aan mogelijkheden. Met Sharp OSA kunt u verbinding 

maken met onze Cloud Portal Office-oplossing voor het 

delen van bestanden en informatie tussen de MFP, pc’s, 

tablets, laptops, mobiele telefoons en zelfs de BIG PAD, ons 

interactieve whiteboard. Er zijn ook nog vele andere cloud-

toepassingen beschikbaar.

En wanneer u kiest voor de MX-C301W, dan is deze 

MFP standaard voorzien van een ingebouwde draadloze 

netwerkverbinding en faxfunctie.

 

MAAK VERBINDING MET DE CLOUD 
VIA DE SHARP OSA-OPTIE

7-INCH-KLEURENSCHERM 
(TOUCHSCREEN)
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High-end functies in een A4-apparaat /This is Why, 
daarom blijft u op kop

Hoogwaardige productiviteit

Ideaal voor kleine teams en kantoren; de MX-C301W biedt 

u automatisch dubbelzijdig afdrukken, kopiëren en scannen, 

en ze drukken in fullcolour af met snelheden tot 30 pagina’s 

per minuut.

De afdrukkwaliteit blijft optimaal – zelfs op zware media  

zoals omslagen en insteekvellen – dankzij Mycrostoner en  

een tweecomponenten-ontwikkelingssysteem.

Een interne harde schijf van 250 GB is heel handig voor 

het opslaan van documenten, die opnieuw kunnen worden 

afgedrukt of gedeeld via een webbrowser. Ook kunt u de MFP 

via internet beheren, configureren en controleren.

Toonaangevende beveiliging
Voor gevoelige gegevens kunt u vertrouwelijke documenten 

scannen naar een zeer veilig gecodeerd pdf-bestandstype, of 

‘Follow Me’-afdrukken gebruiken waarmee documenten die 

u op een later moment ongestoord wilt afdrukken worden 

vastgehouden.

Zelfs documenten die niet vertrouwelijk zijn, kunnen 100% 

worden beschermd met 5-cijferige gebruikersverificatiecodes, 

veilige netwerkinterfaces, SSL, IPsec, poortgebaseerde 

netwerkbeveiliging en filtering van IP-/MAC-adressen.

Voor nog meer bescherming beschikt dit model over de 

mogelijkheid om gegevens op de harde schijf te coderen of 

veilig te verwijderen. En met Document Control*1 voorkomt u 

ongeoorloofd kopiëren, scannen, faxen en archiveren. 

Energie-efficiëntie 
Niemand verspilt graag energie. En dat is nog een reden 

om deze Energy Star-gecertificeerde MFP boven aan uw 

boodschappenlijstje te zetten. De MX-C301W levert 

aanzienlijke besparingen vanwege een laag stroomverbruik, 

snelle opwarmtijden en Eco Scan, waarmee de fuser pas  

wordt ingeschakeld wanneer dit nodig is.

De MX-C301W beschikt tevens over een speciale 

tonerbesparingsmodus waarmee de gebruikte hoeveelheid 

toner voor afbeeldingen en graphics wordt verlaagd zonder 

dat dat afbreuk doet aan de kwaliteit van tekst. De MFP kan 

zelfs automatisch worden uitgeschakeld als u deze gedurende 

een ingestelde tijd niet gebruikt – nog een manier om ervoor 

te zorgen dat u uw voorsprong behoudt.

BOORDEVOL AANVULLENDE FUNCTIES ZOALS SCANNEN VAN VISITEKAARTJES EN 
KANTELBAAR LCD-SCHERM

*1 Vereist optionele Data Security Kit



Specificaties

Opmerkingen

*1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving. *2 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, 
invoer van korte kant vanuit eerste papierlade, via documentglas, wanneer de machine gereed is, zonder automatische kleurmodus 
en automatische kleurselectie.*3 XPS-afdrukken vereist optionele MX-PUX1 en 2 GB extra geheugen. Kan variëren afhankelijk van 
machinecondities en gebruiksomgeving. *4 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *5 
Faxoverdracht alleen beschikbaar bij MX-C301W. *6 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, staand) 
bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. *7 Niet van toepassing op Software AP-modus.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het 
ENERGY STAR-logo staat voor 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. De 
ENERGY STAR-richtlijnen zijn alleen van toepassing op producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. 

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, juli 2014, Ref: MX-C301W Taaknr. 15311. Alle handelsmerken worden erkend. 
E&OE.

MX-PUX1 
XPS Uitbreidingskit

MX-PF10 
Barcode Font Kit

MX-FWX1 
Internetfaxuitbreidingskit 
(MX-C301W)

MX-FR46U* 
Data Security Kit
(commerciële versie)

*Op een latere datum beschikbaar

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-licentiekit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 
10/50/100-licentiekit

MX-AMX1 
Applicatie-integratie-
module
MX-AMX2 
Applicatie-
communicatiemodule
MX-AMX3 
Module voor externe 
account 

569 mm

605 mm

429 mm

Afmetingen

Algemeen

Netwerkprinter

Netwerkscanner

Wireless LAN (MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Opwarmtijd*1 (seconden) 18

Geheugen (GB) Copier-printer (gedeeld)   3 
 HDD   250
 Optie  2

Stroomvoorziening 220-240V, 50/60 Hz

Stroomverbruik (kW) (max.)  1.3 (200 - 240 V)

Afmetingen (mm) (b x d x h) 429 × 569 × 474

Gewicht (kg) 33
 

Resolutie (dpi) 600 x 600

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

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

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

Afdrukprotocollen LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP,
 IPP, FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrukken

PDL-emulatie  Std PCL6, PS3
  Opt XPS*3

Beschikbare lettertypes  PCL 80 
  PS3 136

Printerhulpprogramma’s  Sharpdesk Mobile

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

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

Bestandsformaten XPS, TIFF, PDF, JPEG (alleen kleur)

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

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Ondersteuning van standaard  IEEE802.11n/g/b

Toegangsmodus  Infrastructuurmodus, Software AP-modus

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

Compressiemethode    MH/MR/MMR/JBIG

Communicatieprotocol  Super G3/G3

Verzendtijd*6 (seconden) Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)  33.600 – 2.400 met automatische fallback

Verzendresolutie (dpi)
 Std 203,2 x 97,8
 Fijn 203,2 x 195,6
 Extra fijn 203,2 x 391
                                    Ultrafijn  406,4 x 391

Registratiebreedte A4 – A5

Geheugen (MB) 1

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)  
Kleur / Z/w A4
MX-C301W 30

Papierformaat (min. - max.) A6 - A4

Papiergewicht (g/m2)
Lade  60 – 105
Multihandinvoer  55 – 220
Optionele lade  60 – 105

Papiercapaciteit (std. - max.) 
Vel 300 – 800
Lade 1 – 2

Copier
Papierformaat originelen (max.) A4

Eerste kopietijd*2 (seconden)  
Kleur 7.4
Zwart-wit 6.3

Continu kopiëren (max.)  999

Resolutie (dpi)
Scannen (kleur en z/w) 600 x 600, 600 x 300 
Afdrukken  600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

Grijswaarden  256

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

Vooringestelde kopieerratio’s  8 (4R/4E)
Documentarchivering
Documentopslagcapaciteit*4  
Hoofdmap en aangepaste mappen: 20.000 pagina’s of 3.000 bestanden
Snelle map: 10.000 pagina’s of 1.000 bestanden

Opgeslagen taken Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending*5

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

Vertrouwelijke opslag Wachtwoordbescherming
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