
MX-M904 / MX-M1054 / MX-M1204
Digitaal Multifunctioneel Systeem

Wij begrijpen wat productiviteit inhoudt /This is Why, 
daarom verbinden wij graag onze naam aan deze veelzijdige 
MFP’s met topprestaties.

SRA3 zWART-WIT 
PRODUCTIE-MFP MET 
TOPPRESTATIES



Uw MFP’s worden dagelijks intensief gebruikt 
/This is Why, daarom is betrouwbaarheid 
standaard bij ons.
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Hoogvolume-productieapparatuur die niet wordt 
gebruikt, is kostbaar en vormt een verspilling van 
middelen. Deadlines verstrijken, kansen worden 
gemist en frustraties nemen toe. Optimale doorvoer 
is niet alleen wenselijk, het is cruciaal. 

Daarom hebt u onze MX-M904, MX-M1054 of  
MX-M1204 nodig als u een commercieel afdruk-
bedrijf of een reprografische afdeling in een bedrijf 
leidt. 

Het zijn onze krachtigste en meest veelzijdige 
productie-MFP’s ooit, gemaakt voor maximale 
productiviteit bij hoge volumes en met on-
afgebroken afdruk- en kopieersnelheden van 90, 
105 en 120 pagina’s per minuut.

Grote duurzaamheid 

Het voortdurend invoeren van papier met snelheden 
tot 120 ppm is een technische uitdaging. Maar voor 
het leveren van deze prestaties op diverse media, in 
combinatie met een reeks interne afwerkingsopties 
– uren achter elkaar, dag na dag – is bijzonder 
ingenieuze techniek vereist. En dat is precies wat 
deze machines u te bieden hebben.

De laden met grote capaciteit beschikken 
bijvoorbeeld over ons geavanceerde drievoudige 
invoersysteem op basis van lucht. Dit zorgt voor 
een soepeler transport van SRA3- en glanzende 
media. En in het zeldzame geval van een invoerfout 
detecteren en diagnosticeren onze multifeed-
sensoren het probleem, zodat de gebruiker het 
zonder vertraging kan oplossen.

De maximale papiercapaciteit is een praktische 
13.500 vel, de toner en het papier kunnen worden 
aangevuld zonder de afdruktaak te onderbreken  
en andere functies, zoals het automatisch 
omschakelen van de papierlade en een developer 
met lange levensduur, dringen het aantal 
handmatige interventies nog verder terug.
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Snel rendement van uw investering 

Met machines die zo krachtig zijn, kunt u zoveel 
werk aannemen als u wilt. Daarom is het de moeite 
waard om even stil te staan bij een aantal nieuwe 
mogelijkheden die ze uw team bieden. 

Allereerst kunt u afdrukken en kopiëren op media 
van alle formaten van A5R tot en met SRA3. En u 
kunt media met en zonder coating gebruiken, tot 
en met 300 g/m²; rechtstreeks vanuit de laden met 
grote capaciteit.

Scannen is al net zo indrukwekkend. De 
geavanceerde documenteninvoer, die standaard 
wordt geleverd, verwerkt maar liefst 200 originelen 
per minuut – in fullcolour – en scant naar de 
bestandstypen jpeg, tiff, xps, pdf, pdf/a, gecodeerde 
pdf of compacte pdf.

De scans kunnen rechtstreeks per mail worden 
verzonden naar diverse ontvangers, ftp, een 
netwerkserver, uw bureaublad, een usb-
geheugenstick of de interne harde schijf van de 
MFP. Er is zelfs een handige ‘Scan naar mij’-functie 
waarmee u met één klik direct naar uw eigen 
e-mailadres kunt scannen.

1 terabyte aan opslagcapaciteit 

Elke machine beschikt over een opslagcapaciteit 
van 1 TB. Ideaal voor het opslaan van uw gescande 
documenten, zodat u ze altijd opnieuw kunt 
gebruiken.

Uiteraard beschikt deze machine over een beveiligd 
archief voor het bewaren van vertrouwelijke 
documenten. 

Met de optionele Mirroring Kit is het tevens 
mogelijk een back-up te maken van uw gegevens 
en deze te herstellen in geval van een storing van 
de eerste harde schijf.

FULLCOLOUR 
NETWERKSCANNEN
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Productiviteit is afhankelijk van gebruiksgemak 
/This is Why, daarom hebben we alle belangrijke 
functies geautomatiseerd.

De MX-M904, MX-M1054 en MX-M1204 beschikken 
over de kwaliteit, kracht en veelzijdigheid om de 
zwaarste belasting aan te kunnen. En dat is nog 
maar het begin.

Kijk eens naar de ruime keuze aan afwerkingsopties. 
De machines kunnen aaneensluitend opdrachten 
uitvoeren en daardoor een brede reeks volledig 
afgewerkte, kant-en-klare documenten produceren.

Er is een volledige reeks opties beschikbaar 
voor nieten op meerdere posities en perforatie, 
compleet met gestaffeld stapelen om uw voltooide 
documenten netjes gescheiden te houden.

Bovendien is er een instelbare ontkruleenheid die 
zorgt voor platte, eenvoudig te beheren uitvoer bij 
een reeks van media, plus een vouweenheid voor 
het maken van een reeks documenten met een Z-, 
C-, accordeon-, dubbele of halve vouw.

Het is ook mogelijk om een reeks verschillende 
boekjes te maken. Afhankelijk van de gekozen 
opties kunt u geniete boekjes, boekjes die in de 
rug zijn geniet en boekjes met recht gevouwen 
rug produceren. Alles mooi afgesneden voor een 
professionele afwerking. Ook is het mogelijk een 
reeks documenten automatisch te voorzien van 
perforatiegaten. 

Dankzij de 2-vaks inserter kunt u eenvoudig 
voorgedrukte voorpagina’s, invoegbladen en 
andere pagina’s gedurende uw afdruktaak 
invoegen. Tevens is het mogelijk stapeleenheden 
met grote capaciteit en papierwagens toe te voegen 
voor het opvangen en transporteren van maximaal 
10.000 vel tegelijk; hiermee bent u helemaal klaar 
voor offline afwerking en distributie.

Al met al is dit een krachtig, hoogwaardig systeem 
met de veelzijdigheid om elke dag elke uitdaging 
aan te gaan.

UITGEbREIDE 
AFWERKINGSMOGELIjKHEDEN
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Directe productiviteit 

Geen zorgen als dit allemaal een beetje ingewikkeld 
klinkt. We hebben ervoor gezorgd dat u via een 
groot kleuren-LCD-bedieningspaneel van 10,1 
inch (touchscreen) alle belangrijke functies kunt 
bedienen – en alle systeemstatusmeldingen kunt 
zien. Het bedieningspaneel is kantelbaar en 
daardoor altijd goed leesbaar.

Anders dan andere touchscreen-systemen, beschikt 
ons bedieningspaneel over technologie voor multi-
touchbediening. U hoeft zich alleen maar via uw 
persoonlijke profiel aan te melden en met uw 
vinger te tikken en te schuiven voor een moeiteloze 
bediening.

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

Doordacht ontwerp 

We hebben veel aandacht besteed aan 
gebruiksgemak. Dankzij een optioneel uitschuifbaar 
QWERTY-toetsenbord kunt u eenvoudig gegevens 
aan uw scans toevoegen.

We hebben een duidelijk zichtbare statusindicator 
toegevoegd die met een rood lampje 
aangeeft wanneer aandacht van de gebruiker 
is vereist. Bovendien zijn alle belangrijke 
onderdelen – inclusief verbruiksartikelen en het 
papiertransportmechanisme – toegankelijk aan de 
voorzijde van de MFP voor sneller en eenvoudiger 
onderhoud.

Met ons innovatieve, op afstand bedienbare 
bedieningspaneel kunt u het bedieningspaneel 
bekijken en bedienen, instellingen aanpassen, 
problemen oplossen en ad-hoc-instructies geven 
zonder uw werkplek te verlaten.

KANTELbAAR 
bEDIENINGSPANEEL 
MET OPTIONEEL 
UITSCHUIFbAAR 
TOETSENbORD

UITGEbREIDE 
AFWERKINGSMOGELIjKHEDEN
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Respect voor de wereld staat bij ons centraal 
/This is Why, daarom verbruiken onze MFP’s minder 
natuurlijke bronnen.

Misschien denkt u dat machines die zo krachtig 
zijn veel energie verbruiken en duur in het gebruik 
zijn. De waarheid is echter dat wij bij de productie 
zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met 
het milieu. 

Allereerst hebben we biomassaplastic toegepast 
voor de constructie en gebruiken we biotoner voor 
het afdrukken en kopiëren: dit zijn materialen met 
een veel lagere milieubelasting dan conventioneel 
plastic en conventionele toner.

Een combinatie van snelle opwarmtijden, 
een efficiënte fusereenheid, een nieuwe 
tonersamenstelling met een lage temperatuur 
en energie-efficiënte led-lampen in de scanner 
zorgt voor een lager stroomverbruik en lagere 
bedrijfskosten.

De machines beschikken tevens over een eco-
scanfunctie; deze functie voorkomt dat de fuser 
onnodig wordt verwarmd wanneer de MFP alleen 
maar wordt gebruikt om te scannen, terwijl bij 
kopiëren de verwarmingseenheid automatisch op 
temperatuur wordt gebracht.

De in- en uitschakeltijden kunnen op basis van 
een schema naar keuze worden ingesteld. Met 
de geavanceerde automatische uitschakelfunctie 
kunnen gebruikers dit schema precies instellen door 
specifieke data in te voeren.

Deze functies zorgen ervoor dat de Energy Star-
gecertificeerde MX-M904, MX-M1054 en MX-M1204 
tot de milieuvriendelijkste productie-MFP’s op de 
markt behoren.
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Krachtige beveiliging  

Deze MFP’s bevatten de krachtigste beschikbare 
beveiligingsfuncties, waaronder gegevenscodering. 
Elk model beschikt over toegang met wacht-
woordbeveiliging voor betrouwbare gebruikers-
verificatie. Bovendien hebben ze een nuttige 
gegevensinitialisatiefunctie voor het wissen van 
gegevens van uw MFP als deze vervangen moet 
worden.

Een beveiligde netwerkinterface, SSL, IPsec, 
poortgebaseerde netwerkbeveiliging en een filter 
van IP-/MAC-adressen beschermen u tegen niet-
gewenste bezoekers.

We bieden ook bescherming tegen ongelukken met 
functies zoals pdf’s met wachtwoordbeveiliging of 
de optie om een watermerk te tonen. Tevens is  
de functie ‘Pin-afdrukken’ toegevoegd, waarbij de 
gebruiker bij de MFP aanwezig moet zijn voordat 
de taak kan worden gestart.

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

Wij kunnen het ongeoorloofd kopiëren, scannen, 
faxen en archiveren van vertrouwelijke documenten 
ook voorkomen met de functie ‘Documentcontrole’*. 
Dit voegt kopieerbeveiligingsgegevens 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. 

*Vereist optionele Data Security Kit.

UITGEbREIDE 
bEVEILIGING
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OPTIES

Basiseenheid

MX-KB13 Toetsenbord

1. MX-MFX1 Multihandinvoerlade  
A5R – A3W, 100 vel (80g/m2)
(voor hoofdmachine)
Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC13.

2. MX-LC12 Grote capaciteitslade (A4)
A4 tot B5, 3.500 vel (80g/m2)
Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LCX3N 
of MX-LC13.

3. MX-LCX3 N Grote capaciteitslade (A3) 
A3 tot A4R, 3.000 vel (80g/m2)
Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC12 
of MX-LC13. Niet beschikbaar voor MX-M1204 en MX-M1054.

MX-RB16 Papierdoorvoereenheid  
(tussen machine en MX-LC13) Moet worden geïnstalleerd met MX-LC13.

4. MX-LC13 Grote capaciteitsladen (2 laden) 
SRA3 – A4R, 2.500 vel elk (80g/m2)
Vereist MX-RB16. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-LC12 of MX-LCX3N.

MX-RB17 Verbindingsmodule 
Vereist indien 2 x MX-LC13 zijn geïnstalleerd.

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

6. MX-SL10 Statusindicator

Afwerkingseenheid

7. MX-FN24 Afwerkingseenheid 
(Een opvangcapaciteit van 3.000 en tot 50 vel nieten)  
A3 – B5R (offset/nieten), A3W – A5R (non-offset)
Offsetlade: 3.000 vel*
Bovenste lade: 250 vel*
Nietcapaciteit van 50 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Kan niet worden geïnstalleerd icm. MX-FN25.
Niet beschikbaar voor MX-M1204 en MX-M1054.

8. MX-FN25 Finisher met nieten in de rug  
(Een opvangcapaciteit van 2.000 en tot 50 vel nieten) 
A3 – B5R (offset/nieten), A3W – A5R (non-offset)
Offsetlade: 2.000 vel*
Bovenste lade: 250 vel*
Nietcapaciteit van 50 vel*
(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11 tot 15 vel),
15 sets (6 tot 10 vel), 30 sets (2 tot 5 vel)
Kan niet worden geïnstalleerd icm. MX-FN24.
Niet beschikbaar voor MX-M1204 en MX-M1054. 

MX-PNX4A/C Perforatiemodule  
(voor MX-FN24 of MX-FN25)
A: perforatie met 2 gaten, C: perforatie met 4 gaten
Niet beschikbaar voor MX-M1204 en MX-M1054.

9. MX-RB18 Ontkruleenheid
Verhelpt het krullen van papier door druk uit te 
oefenen op bolle/holle krullen. Vereist indien 
MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

10. MX-CF11 Inserter (2 laden van 200 vel)   
SRA3 tot A5R, 200 vel elk (80g/m2). Vereist MX-RB18.

Toetsenbord

Multihandinvoerlade

Afwerkingseenheid

Afwerkingseenheid voor 
nieten in de rug

Inserter

8. MX-FN251    
Finisher 
met nieten  
in de rug 

4. MX-LC13   
Grote capaciteits- 
lade (2 laden)

4. MX-LC13   
Grote capaciteits- 
lade (2 laden)

10. MX-CF11     
Inserter

1. MX-MFX1 
Multihandinvoerlade

MX-RB173

Verbindings- 
module

16. MX-FN22    
Finisher  
met nieten  
in de rug  

13. MX-RB13     
Papierdoorvoereenheid 

11. MX-ST10    
Stapeleenheid met 
grote capaciteit

11. MX-ST104    
Stapeleenheid met 
grote capaciteit

14. MX-FD10   
Vouweenheid

12. MX-CA10  
Papierwagen

12. MX-CA10  
Papierwagen

9. MX-RB18      
Ontkruleenheid

7. MX-FN241    
Afwerkingseenheid

6. MX-SL10     
Statusindicator

2. MX-LC12   
Grote capaciteits- 
lade (A4)

3. MX-LCX3 N1   
Grote capaciteits- 
lade (A3)

1 Alleen voor MX-M904. 2 Vereist indien MX-LC13 is geïnstalleerd.
3  Vereist indien 2 x MX-LC13 is geïnstalleerd. 4 MX-ST10 kan einde van configuratie zijn.

15. MX-FN21   
Afwerkingseenheid

5. MX-MF11 
Multihandinvoerlade

MX-RB162

Papierdoorvoer- 
eenheid
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11. MX-ST10 Stapeleenheid met grote capaciteit 
 
SRA3 tot A5R
Papierstapellade: 5.000 vel (80g/m2)
Bovenste lade: 250 vel (80g/m2)
Vereist MX-RB18 en MX-RB13 of
MX-FD10 bij verbinding met MX-FN21/FN22.

12. MX-CA10 Papierwagen
Geleverd bij MX-ST10.
Voor eenvoudig transporteren van afgewerkte 
documenten naar een andere locatie.

13. MX-RB13 Papierdoorvoereenheid 
(tussen finisher van 100 vel en inserter) Moet worden 
geïnstalleerd indien MX-FD10 niet is vereist.

14. MX-FD10 Vouweenheid   
Vouwopties zijn onder andere Z, C, accordeon,
dubbel en half. Kan alleen worden geïnstalleerd 
met MX-FN21 of MX-FN22.

15. MX-FN21 Afwerkingseenheid 
(Een opvangcapaciteit van 4.000 en 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) Vereist MX-RB18. 
Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-FN22

16. MX-FN22 Finisher met nieten in de rug 
(Een opvangcapaciteit van 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
Vereist MX-RB18. Kan niet worden geïnstalleerd bij MX-FN21.

MX-PN13A/C Perforatiemodule (voor MX-FN21 of MX-FN22)
A: perforatie met 2 gaten, C: perforatie met 2/4 gaten

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

GBC SmartPunch-eenheid**
Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22.

Boekjesmaker** (Plockmatic)
Vereist MX-FN21.

Faxen

MX-FWX1 Internet-faxuitbreidingskit
MX-FX11 Faxmodule
Super G3-faxmodule.

Aansluitingen

Afdrukken

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

MX-PUX1 XPS Uitbreidingskit
Maakt XPS-afdrukken mogelijk.

MX-AM10 Uitbreidingskit voor webbrowsing
Maakt zoeken op internet en afdrukken via het 
bedieningspaneel 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-FR38U 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. ** Op een latere datum beschikbaar.

Afwerkingseenheid

Vouweenheid

Stapeleenheid

Afwerkingseenheid voor 
nieten in de rug
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CONFIGURATIE VOORbEELDEN

MX-M904
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	A5R	–	A3W	en	300	g/m2 via 
 multihandinvoerlade
•	Papiercapaciteit	van	3.100	vel
•	Afwerkingseenheid	van	3.250	vel
•	50	vel	nieten
•	Perforatiemodule	voor	2	en	4	gaten

MX-M904
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	A5R	–	A3W	en	300	g/m2 via  
 multihandinvoerlade
•	Papiercapaciteit	van	6.100	vel
•	Afwerkingseenheid	van	2.250	vel
•	50	vel	nieten
•	Boekjes	van	15	vel
•	Perforatiemodule	voor	2	en	4	gaten

MX-M904/MX-M1054/MX-M1204
•	A4-,	A3-	en	A3W-papierverwerking
•	A5R	–	A3W	en	300	g/m2 via multihandinvoerlade
•	Papiercapaciteit	van	6.600	vel
•	Afwerkingseenheid	van	4.000	vel
•	100	vel	nieten
•	Perforatiemodule	voor	2	en	4	gaten
•	Ontkruleenheid	

MX-M904/MX-M1054/MX-M1204
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	Papiercapaciteit	van	8.500	vel
•	Afwerkingseenheid	van	4.000	vel
•	100	vel	nieten
•	Boekjes	van	20	vel
•	Statusindicator
•	Inline	trimfunctie
•	Inserter
•	Ontkruleenheid
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MX-M904/MX-M1054/MX-M1204
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	Papiercapaciteit	van	8.500	vel
•	Statusindicator
•	Ontkruleenheid
•	Stapeleenheid	met	grote	capaciteit	
 voor 5.000 vel plus wagen

MX-M904/MX-M1054/MX-M1204
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	Papiercapaciteit	van	8.500	vel
•	Afwerkingseenheid	van	4.000	vel
•	100	vel	nieten
•	Boekjes	van	20	vel
•	Statusindicator
•	Inline	trimfunctie
•	Inserter
•	Ontkruleenheid
•	Stapeleenheid	met	grote	capaciteit	
 voor 5.000 vel plus wagen
•	Verscheidene	vouwopties

MX-M904/MX-M1054/MX-M1204
•	A4-,	A3-	en	SRA3-papierverwerking
•	Papiercapaciteit	van	13.500	vel
•	Afwerkingseenheid	van	4.000	vel
•	100	vel	nieten

	 •	Boekjes	van	20	vel
	 •	Statusindicator
	 •	Inline	trimfunctie
	 •	Inserter

•	Ontkruleenheid
•	Stapeleenheden	met	grote
 capaciteit voor 10.000 vel 
 plus wagens
•	Verscheidene	vouwopties



NOTES

AFMETINGEN

*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-FX11.
*8 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp (A4 met 6% dekking, z/w).De opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina’s.
*9 Gebaseerd op standaardtabel van Sharp 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

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 - 10.7.4
Netwerkprotocollen  TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
Afdrukprotocollen  LPR, Raw TCP (poort 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® 3TM

 Opt. XPS*3

Beschikbare lettertypes 
PCL  80
Adobe® PostScript® 3TM 136

NETWERKPRINTER

Documentopslagcapaciteit (pagina’s / 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

DOCUMENTARCHIVERING  

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
Bestandstypen  XPS*4, pdf, gecodeerde pdf, compacte pdf*5, pdf/a-1b,
  jpeg (alleen kleur), tiff
Bestemmingen  Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), 
 usb-geheugen, fax*6, i-fax*7

Scannerhulpprogramma’s  Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk 

KLEUREN NETWERKSCANNER

Papierformaat originelen (max.)  A3
Eerste kopietijd*2 (seconds)  
MX-M1204  3,2
MX-M1054  3,2
MX-M904 4,0   
Continu kopiëren (max.) 9.999
Resolutie (dpi)  1.200 x 1.200, 600 x 600
Grijswaarden 256  
Zoombereik (%) 25 – 400 (25 – 200 met DSPF) in stappen van 1%

ooringestelde kopieerratio’s 10 (5R/5E)

COPIER

Compressiemethode MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol Super G3
Verzendtijd*9 (seconds) Minder dan 3
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) (min. – max.) 1
Grijswaarden 256

FAX (vereist optionele MX-FX11)

Papiercapaciteit (std. – max.) 
Vel 3.100 - 13.500
Laden  4 - 8 (plus multihandinvoerlade)

Opwarmtijd*1 (seconden) 210 of minder

Duplex Std.

Geheugen 
Copier/printer (gedeeld) 5 Gb
Harde schijf  1 Tb
Vereiste netspanning Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik kW (Max)  
MX-M1204  2,99
MX-M1054  2,99
MX-M904 2,76
Afmetingen (mm) (B x D x H)  1.084 x 790 x 1.237
Gewicht (kg) 295

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) 
 A4 A3
MX-M1204  120 54
MX-M1054  105 52
MX-M904 90 47

Papierafmetingen (min. – max.) 
Lade 1 en 2 A4
Lade 3 A4R - A3W
Lade 4 A5R - A3W
Multihandinvoer A5R - A3W

Papiergewicht (g/m2) 
Lade 1 en 2 60 - 105
Lade 3 en 4 60 - 220
Multihandinvoer 52 - 300

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, 
september 2012. Ref: Brochure MX-M1204/MX-M1054/MX-904. Alle handels- 
merken worden erkend. E&OE.

790 mm**

1,276 mm

1,551 mm

5,982 mm*

* 6,103 mm with exit tray extended
** 878 mm when control panel is facing upwards.

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW  Houten
Nederland
www.sharp.nl

Sharp Electronics Belgium
a division of Sharp Electronics Benelux bv 

Pontbeekstraat 4
1702 Groot Bijgaarden
België
www.sharp.be

www.sharp.nl www.sharp.be

* 6.103 mm met uitgetrokken uitvoerlade.
** 878 mm wanneer bedieningspaneel omhoog is gericht.

5.982 mm* 790 mm**

1.276 mm

1.551 mm


