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MX-B450W / MX-B350W 
Černobílé MFP formátu A4
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S rychlostí tisku až 45 str./min. (MX-B450W) nebo 35 str./min. 
(MX-B350W), jsou tyto černobílé MFP formátu A4 vybaveny 
výkonným tiskovým enginem a rozšířenou funkcionalitou.

Připojte se jakkoli a kdekoli, vždy bezpečně
Potřebujete něco sdílet z mobilního zařízení? Nyní můžete. 
Naše MFP jsou standardně vybaveny vestavěnou bezdrátovou 
konektivitou. Můžete tedy objevit zcela nový způsob práce, jenž 
umožňuje rychlejší splnění úkolů s menším úsilím.

Přináší vám flexibilitu práce na mobilních telefonech a tabletech 
i stolních či přenosných počítačích a umisťuje MFP tam, kde 
přinesou největší užitek. S aplikací Sharpdesk Mobile*1 lze 
naskenované dokumenty snadno uložit do mobilních zařízení, 
zde uložené soubory můžete také vytisknout.

Technologie cestou jednoduchosti
Na každém pracovišti mají lidé odlišné potřeby a odlišnou 
úroveň technických schopností. Věci se mohou zkomplikovat. 
Tak proč si neusnadnit život? 

S moderní konstrukcí a prostorově efektivním, modulárním 
uspořádáním, jsou tyto MFP vhodné pro jakékoli pracovní 
prostředí, ať už potřebujete zařízení umístěné na stole, nebo 
plnou samostatně stojící konfiguraci.

Jsou vybaveny také celou řadou funkcí pro snadné použití:

• 5ř ádkový LCD ovládací panel přináší přehledné a 
stručné informace

•  Klávesy programu scanneru ukládají často používaná 
nastavení scanneru a cíle skenování pro snadné vyvolání 
jedním tlačítkem

• př ední USB port nabízí možnost okamžitého tisku z USB 
disku nebo skenování na USB disk

Pro ještě větší úsporu času můžete všechny síťové MFP a tiskárny 
ovládat a řídit centrálně, pomocí aplikace Sharp Remote Device 
Manager (SRDM).

Více výkonu, méně úsilí
Představte si schopnost zvýšit vaši produktivitu nástroji 
dostupnými ve velkých kancelářích. Ale bez obvyklých 
komplikací či nákladů. Pak jste našli to, co jste hledali.
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Pracujte rychleji
Proč obětovat rychlost za efektivitu – když můžete mít obojí? MFP MX-B450W a MX-B350W disponují (s pomocným zásobníkem) 
kapacitou 1150 listů papíru. Tyto zásobníky papíru umožňují využívat celou řadu velikostí papíru, včetně formátu A6 a médií o gramáži 
až 220 g/m2. Mohou tedy snadno uspokojit širokou paletu potřeb jednotlivců i pracovních skupin, přičemž v průběhu pracovního dne 
od uživatelů vyžadují jen minimum zásahů.

A pokud se nacházíte v rušném prostředí, jako jsou recepce, kde 
není času nazmar, pak zároveň představují dokonalé řešení pro 
digitalizaci dokumentů. MFP tedy nabízí:

•  barevné síťové skenování s několika místy určení skenu, 
například do e-mailu, FTP, serveru, síťové složky a pracovní 
plochy

•  vestavěný duplexní modul pro vytváření oboustranných 
kopií a výtisků

•  RSPF (reverzní jednoprůchodový podavač) s podavačem na 
50 listů, který je schopen skenovat dokumenty rychlostí až 
40 obr./min.*2, a to včetně identifikačních průkazů a vizitek*3

•  funkci kopírování identifikačních průkazů se speciální 
klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran 
průkazu na jednu stránku.

Zahrnují také LDAP podporu pro snadné procházení e-mailových 
adres.

Uchovávejte vaše data v bezpečí
S tím jak shromažďujete stále větší množství informací se současně 
zvyšuje riziko krádeže osobních údajů nebo kybernetického útoku. 
To je důvod, proč jsme zahrnuli robustní bezpečnostní funkce, jež 
uchovávají vaše dokumenty a zařízení v bezpečí:

•  vyspělé šifrování sítí pomocí protokolů IPsec a SSL 
uchovává vaše data v bezpečí

•  standardní autentifikace uživatelů pro až 30 uživatelů 
zabraňuje neoprávněnému použití zařízení

•  inicializace dat dokonale odstraňuje veškerá uchovávaná 
data, jakmile přijde čas výměny MFP.

*1: Dostupnost se liší dle země/regionu.
*2: Snímků za minutu; při podávání jednostranných listů formátu A4 (8 1/2” x 11”).
*3: Jednostranné skenování až 25 vizitek.
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Barevné skenování po síti Stolní konfigurace 



*1 Podávání na délku. *2 Ve standardním měřicím prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí.  *3 Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí *4 Podávání listů formátu A4 (8 1/2” x 11”) na délku  z 1. 
zásobníku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *5 Rychlost skenování se může lišit v závislosti na typu dokumentu, nastavení skenování, 
provozních podmínkách 
a prostředí. Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů, podávání na délku, jednostranném skenování a výchozím továrním nastavení. *6 Rozlišení se liší v závislosti na velikosti skenované oblasti.
*7 Pouze barevně/ve stupních šedi. *8 Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 1/2” x 11”, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33,600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku.  PCL je registrovanou ochrannou známkou společnosti Hewlett-Packard. PostScript3 je buď 
registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Windows Server a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami 
Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými 
obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation červenec 2018 Ref: MX-B450W/MX-B350W Úloha:19208. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.
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Obecné
Rychlost (tisk/kopírování) (Max) 
MX-B450W
MX-B350W

A4*1

45
35

Displej ovládacího panelu 5řádkový LCD

Velikost papíru (Min – Max) A6 - A4 

Kapacita papíru (Std – Max)  
Listů
Zásobníky

550 - 1 150
1 - 2 (plus pomocný zásobník)

Hmotnost papíru (g/m2)
Zásobník 1  
Zásobník 2  
Pomocný zásobník

60 - 105
55 - 220 
55 - 220

Doba zahřívání*2 (sekund) 29

Paměť (GB)
Kopírka/tiskárna (sdílená) 1

Napájení Jmenovité místní napětí AC ±10 %, 50/60 Hz

Příkon (kW) (Max) 1,84 (220 až 240V)

Rozměry (mm) (Š x H x V)*3 
Základní jednotka 
Plná konfigurace  

492 x 517 x 560
568 x 667 x 1061 (šířka 702mm s vysunutým pomocným zásobníkem) 

Hmotnost (kg) (přibl.) 29

Kopírka
Velikost papíru (Max) A4

Doba do výtisku první kopie*4 (sekund)
MX-B450W 
MX-B350W

8,5
9,0

Počet kopií souvislého kopírování (Max) 999

Rozlišení (dpi)
Skenování
Tisk

600 x 600, 600 x 300
600 x 600

Počet stupňů gradace 256

Rozsah zoomu (%) 25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích

Přednastavené poměry kopírování (metrické) 8 poměrů (4R/4E)

Specifikace

Barevný síťový scanner
Metoda skenování Push scan (pomocí ovládacího panelu)

Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)

Rychlost skenování*5 (obr./min.)
Barevně
Černobíle

13
40

Rozlišení (dpi) (Max)
Push scan 
Pull scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi dle uživatel-
ského nastavení*6

Formáty souborů TIFF, PDF, JPEG*7

Místa určení skenu Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové 
složky (SMB), na USB médium

Nástroje pro skenování Sharpdesk

BASE UNIT

MX-DS22
MX-CS14
600-Sheet Paper 
Feed Unit

Desktop Floor-Standing

MX-CS14

MX-DS22

Poznámka: Při umístění MFP na 
zem Sharp doporučuje umístění na 
MX-DS22. 

MX-USX1 
Sharpdesk 1-License Kit

MX-USX5 
Sharpdesk 5-License Kit

MX-US10
Sharpdesk 10-License Kit

MX-US50
Sharpdesk 50-License Kit

MX-USA0
Sharpdesk 100-License Kit

Konfigurace

Síťová tiskárna
Rozlišení (dpi) 600 x 600 

Rozhraní USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS 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, 10.13

Síťové protokoly TCP/IP

Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových 
souborů, IPP, SMB, WSD

PDL Standard: emulace PCL 6, emulace PostScript®3TM  

Dostupné fonty 80 fontů pro PCL, 136 fontů pro PostScript®3TM

Bezdrátová LAN    
Protokoly IEEE802.11n/g/b

Režimy přístupu Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)      

Bezpečnost WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA2 PSK

Fax
Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol Super G3

Doba přenosu*8 (sekund) Méně než 3

Rychlost přenosu (bps) 33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem

Velikost dokumentu A4 – A5

Paměť (MB) 64 (vestavěná)

Poznámka: Při umístění MFP na 
zem Sharp doporučuje umístění na 
MX-DS22. 

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Podávací jednotka 
s kapacitou 600 listů

Samostatně stojícíUmístění na stole

MX-USX1
Sada 1-licence Sharpdesk
MX-USX5
Sada 5-licencí Sharpdesk
MX-US10
Sada 10-licencí Sharpdesk
MX-US50
Sada 50-licencí Sharpdesk
MX-USA0
Sada 100-licencí Sharpdesk




