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Productiviteit van een  
reproafdeling.

Afdrukken zou niet moeilijk moeten zijn. En met de MX-8090N 
met een afdruksnelheid van 80 pagina’s per minuut (ppm) en de 
MX-7090N met 70 ppm is het ook niet moeilijk. U kunt nu grote 
hoeveelheden documenten afdrukken met een professionele 
kwaliteit, on demand en heel snel, op uiteenlopende afdruk- 
media. Er is bovendien ook een ‘eenvoudige’ modus voor snelle 
productie van formulieren of documenten.

Kwalitatief vooraanstaande afdruktechnologie
Beide modellen bieden een uitmuntende verwerking van media 
en hebben een hoge invoercapaciteit. Daarnaast hebben ze 
de unieke mogelijkheid om rechtstreeks documenten af te 
drukken, zonder witte rand aan de onder- en bovenzijde van het 
document in landscape formaat, wat operators helpt om snel 
inline brochures/boekjes volledig aflopend en van hoge kwaliteit 
te maken.

Plus: als u kiest voor een ingebouwde EFI Fiery-controller, kunt 
u de machine direct vanaf het grote 15,4 inch geïntegreerde 

kleurentouchscreen bedienen. Dit betekent dat u geen ruimte 
hoeft op te offeren aan een extra pc naast de machine,  
externe server of speciaal meubilair. Ook kunnen we als 
alternatief het model van uw keuze voorzien van een externe 
Fiery-controller, waarmee u de volledige mogelijkheden van  
EFI-kleurenmanagement en workflow-automatiseringssoftware 
tot uw beschikking heeft. Aan u de keus.

Welke oplossing u ook kiest, de mogelijkheden en veelzijdigheid 
van deze krachtpatsers op afdrukgebied zorgen voor 
professioneel uitziende documenten met snellere workflows  
en accurate kleurencontrole voor de hele werkgroep.

Buitengewone prestaties. Professionele functies.
Beeldkwaliteit van wereldklasse. Dan weet je dat het  
een Sharp is.
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Modulair ontwerp
Het modulaire ontwerp heeft alles in zich. De uitgebreide reeks 
papierinvoer- en documentafwerkopties biedt u de mogelijkheid 
een enorme verscheidenheid aan opdrachten uit te voeren. 
Krachtige verwerkingstechnologie, volledig geïntegreerd met 
Adobe-technologie en Fiery SmartRIP, stelt u in staat sneller en 
met een grotere nauwkeurigheid aan de wensen te voldoen.

Daarbij komt dat het modulaire ontwerp ervoor zorgt dat 
de configuratie waar u nu voor kiest, eenvoudig kan worden 
aangepast als uw behoeften in de toekomst veranderen.

De standaard papierinvoer kan bijvoorbeeld worden 
uitgebreid naar 13.500 vel. Dit geeft u niet alleen een langere 
ononderbroken afdrukperiode met maximale productiviteit, 
maar u kunt ook de papierladen vullen met een grote 
verscheidenheid aan afdrukmedia, klaar om allerlei opdrachten 
uit te kunnen voeren zodra deze zich voordoen.

Van de lichtste tot de zwaarste afdrukmaterialen, van gecoat en 
ongecoat papier tot papier met reliëf, van de invoerlade tot de 
ontkruleenheid en de afwerkeenheden van uw keuze, Sharp’s 
professionele range aan lichte productieprintsystemen in kleur 
zal aan al uw documentbehoeften voldoen.

03



Exceptionele kleuren.
Moeiteloze bediening.
Ook als iedere deadline telt kunt u met Sharp de  
uitdaging aangaan.

We kennen de druk van deadlines. Daarom zijn de MX-8090N 
en MX-7090N zo gebouwd dat ze een grote verscheidenheid 
aan opdrachten in verschillende afdrukomgevingen aan-
kunnen. Vervolgens hebben we ze uitgerust met een 
15,4-inch-touchscreen in kleur, voor de intuïtieve multitouch-
swipebediening van een geïntegreerde of externe Fiery-server.

Welk model u ook kiest, u kunt vertrouwen op een 
kleurenafdruksysteem van productieklasse met de prestaties, 
de veelzijdigheid en het gebruiksgemak die u nodig heeft om de 
meest veeleisende opdrachten te kunnen uitvoeren.

Eenvoudige productiviteit
De embedded controller vereenvoudigt het kleuren-
management en het programmeren van printopdrachten  
met tools die makkelijk te begrijpen zijn. Vaardige operators 
zullen de geavanceerde functies zoals autotrapping 

(automatische overdruk), standaard en aangepaste ICC-
profielen, en RGB- naar CMYK-kleurconversie waarderen, 
maar ook de gewone gebruikers kunnen eenvoudig de RGB-
kleurenbalans, de helderheid, het contrast en de verzadiging 
aanpassen.

Omdat Fiery-servers tegelijkertijd het spoelen, de RIP en 
het afdrukken kunnen regelen, kan het afdruksysteem 
op volle nominale snelheid draaien, onafhankelijk van de 
configuratie die u kiest. U zult merken dat de productiviteit 
in de reproafdeling verbetert en dat de taken sneller dan ooit 
verlopen.
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Precieze, consistente kleur
Alle Fiery-servers zijn PANTONE® gecalibreerd om het best 
overeen te komen met alle PANTONE kleurenschema’s. 
De Fiery-kleurenmanagementtools voor het matchen van 
kleuren, het profileren, het voorbereiden en het oplossen 
van problemen garanderen de beste kleurconsistentie en 
nauwkeurigheid. 

Toonaangevende technologie 
Het veelvuldig bekroonde Fiery Command Workstation maakt 
het voor Mac- en pc-gebruikers, zowel lokaal als op afstand, 
eenvoudig om Fiery-servers te bedienen, kleuren te regelen, 
afdrukopdrachten in te dienen, afdrukvoorbeelden te bekijken 
voorafgaand aan het afdrukken, en nog veel meer.

Fiery-servers hebben een uitgebreide serie workflow- en 
kleurenmanagement-softwaretools die speciaal toegerust zijn 
voor grote repro-omgevingen, zodat u complete controle heeft 
over ieder deel van de productieworkflow.

Handige Variable Data Printing
Fiery-software is ook ideaal voor het creëren van persoonlijke 
communicatie met Variable Data Printing (VDP). Het is 
compatibel met alle VDP-protocollen, -talen en -applicaties, 
waardoor u kunt werken met de database autorisatie tool van 
uw keuze om statische en variabele elementen te creëren. 

De kleurenwaaier kan worden gebruikt met de Fiery Colour Profiler* Suite om na te gaan of de afdrukeenheid overeenkomt met bedrijfs- of 
industriestandaarden zoals diverse ISO-standaarden.

*Om de Fogra strip te gebruiken dient u gebruik te maken van Colour Profiler Suite  
versie 4.6 of hoger.

MX-PE13, externe Fiery-server. MX-PE14, ingebouwde Fiery-server.

Zorg voor snelle, efficiënte workflows 
met Fiery Command WorkStation®
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Totale productiviteit. 
Van de grond af ontworpen met het oog op  
prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Maximale beschikbaarheid
Niemand houdt van onderbrekingen. Zowel met de MX-8090N 
als met de MX-7090N heeft u een machine die ontworpen is met 
het oog op totale productiviteit.

Een geavanceerd drievoudig luchtgedreven toevoersysteem 
zorgt voor een soepele papiertoevoer, zodat de afdruk-
opdrachten probleemloos verlopen. Het geïntegreerde 
dubbelzijdig scannen gaat zo snel als nodig is met maar liefst 
200 images per minuut. De grote en ook nog uit te breiden 
papiertoevoer maakt het mogelijk om met een gerust hart de 
grootste klussen aan te pakken. U kunt altijd meer papier en 
nieuwe toner toevoegen zonder de afdrukopdracht te hoeven 
onderbreken.

Ondertussen kunt u een verzameling maatwerkdocument-, 
-opdracht- en -afdrukmateriaalprofielen opbouwen die u kunt 
oproepen om herhaalopdrachten nog sneller te kunnen 
verwerken.

Dit alles draagt bij aan de totale productiviteit en de 
professionele kwaliteit en zorgt voor het beste resultaat van  
uw investeringen.

Complexiteit eenvoudig gemaakt
Wat u kunt afdrukken? Bijna alles. Hoewel de MX-8090N en de 
MX-7090N extreem veel aankunnen, zijn ze toch verrassend 
eenvoudig in gebruik, met veel ‘snelkeuze’ instellingen om de 
gewone dagelijkse opdrachten te verzorgen.

Geavanceerde systeemarchitectuur en een snelle processor 
geven u de mogelijkheid om grote en complexe documenten 
snel en met een uitstekende kleurnauwkeurigheid af te 
drukken. Standaard zijn beide modellen voorzien van 
de Genuine Adobe PS3 suite om geavanceerde grafische 
applicaties te ondersteunen.

De mogelijkheid om boekjes bestaande uit 20 vel te maken 
met optioneel trimmen, de niet- en perforatiefunctie, de 
mogelijkheid om pagina’s in te voegen, en verschillende 
vouwfuncties: alles kan worden geregeld, in een naadloze, 
soepele werkgang. En met het toonaangevende GBC 
SmartPunch-inline-perforatiesysteem en de professionele 
eenheid van Plockmatic voor het maken van brochures kunt  
u iedere uitdaging aan.
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Robuuste veiligheid
Databeveiliging is de zorg van iedereen. Met nieuwe, 
strengere wetgeving zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), die strikte regels stelt aan 
eenieder die persoonlijke gegevens van ingezetenen van de 
EU verzamelt, opslaat of verwerkt, is het van belang dat ieder 
onderdeel van uw netwerk aan de regels voldoet. Daarbij horen 
ook printers.

De MX-8090N en de MX-7090N hebben meerdere robuuste 
en discrete beveiligingslagen. Krachtige versleuteling, 
netwerkprotocol-filtering, documentcontrole, activiteitenlogs, 
sterke wachtwoordbeveiliging en het beveiligd wissen van data 
werken allemaal samen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke 
informatie en intellectuele eigendommen beschermd worden, 
of u nu kopieert, scant of print.

Onberispelijke milieuaspecten 
Zoals alle Sharp-afdruksystemen zijn de MX-8090N en de MX-
7090N zo milieuvriendelijk mogelijk ontworpen en gebouwd.

De professionele range in lichte productiesystemen maakt 
gebruik van Sharp’s geavanceerde micro-fijnetoner-
technologie, wat zorgt voor een lager tonerverbruik, minder 
afval en langere vervangingsintervallen.

Onze producten worden verpakt in volledig te recyclen 
materialen, en verbruiksonderdelen met een langere 
levensduur, waardoor service-intervallen en storingen tot een 
minimum beperkt blijven. Ledlampjes in de scanner, een keur 
aan energiebesparende instellingen en een fuser die zichzelf 
kan uitschakelen helpen allemaal om een goede balans te 
krijgen tussen productiviteit en besparing op energieverbruik.
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De juiste keus.
Of u nu een commerciële copyshop runt of de reproafdeling 
van een groot bedrijf leidt, er is altijd een configuratie die aan 
uw behoefte voldoet.

Basis allroundmachine.

Flexibel en veelzijdig.

Grote afdrukopdrachten.

Als u op zoek bent naar een krachtig afdruksysteem op productieniveau, kies dan voor een MX-8090N of een MX-7090N  
met een ingebouwde Fiery-controller. Voor ultiem kleurenmanagement en ultieme workflowproductiviteit kiest u de  
externe Fiery-controller.
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Basiseenheid

MX-KB16 Toetsenbord

1. MX-MF10 Multi-handinvoerlade (voor hoofdmachine) 
A5R - A3W (ondersteunt ook 13” x 19,2”), 100 vel (80g/m2)

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC13N.

2. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)

A4-B5, 3.500 vel (80 g/m2)  

Vereist MX-MF10. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LCX3 N of MX-LC13N.

3. MX-LCX3N Lade met grote capaciteit  (A3) 
A3-A4R (ondersteunt ook 13” x 19,2”), 3.000 vel (80 g/m2)

Vereist MX-MF10. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LC13N.

4. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid (tussen hoofdmachine en MX-LC13N)  

Moet worden geïnstalleerd met MX-LC13N.

5. MX-LC13N Lade met grote capaciteit (2 lades) 
SRA3-A4R (ondersteunt ook 13” x 19,2”), 2.500 vel (80 g/m2)

Vereist MX-RB16. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LCX3 N.

MX-RB17 Verbindingsmodule 

Vereist indien 2 x MX-LC13N is geïnstalleerd.

6. MX-MF11 Multi-handinvoerlade (voor MX-LC13N)

SRA3-A5R (ondersteunt ook 13” x 19,2”), 500 vel (80 g/m2) 

7. MX-SL10 N Statusindicator

8. MX-PE13 Fiery-server  
Vereist MX-PX13.

9. MX-PX13 Interface Kit 
Vereist MX-PE13.

10. MX-PE14 Fiery-server (ingebouwd) 
Vereist MX-PX12.

11. MX-PX12 Interface Kit 
Vereist MX-PE14.

Afwerking

12. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid  
Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13N en MX-MF11.

13. MX-TU14 Interne uitvoertray

14. MX-RB12N Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

15. MX-RB15 Ontkruleenheid
Corrigeert het papier door druk uit te oefenen op de holle of bolle krullen in  

het papier. Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

16. MX-CF11 Invoer (200 vel x 2 laden) 

SRA3-A5R, 200 vel elk (80 g/m2).  

Vereist MX-RB15, en óf MX-RB13 óf MX-FD10 indien verbonden met  

MX-FN21 of MX-FN22.

17. MX-ST10 Stapeleenheid met grote capaciteit  
SRA3 - A5R

5.000 vel (80 g/m2)

Bovenste lade: 250 vel (80 g/m2)  

Vereist MX-RB15.

18. MX-CA10 Papierwagen
Inclusief bij MX-ST10.

Voor het vervoeren van afgewerkte documenten naar een andere locatie.

19. MX-GB50A GBC SmartPunch- 
perforatie-eenheid
Papierformaat: A4

Papiergewicht: 75-216 g/m2

Vereist MX-RB13 en MX-FN21 of MX-FN22.

20. MX-RB13 Relaisunit  
(tussen 100 vel afwerkeenheid en invoer).

Moet worden geïnstalleerd indien MX-FD10  

niet vereist is.  

Vereist indien MX-GB50A is geïnstalleerd.

21. MX-FD10 Vouweenheid   
Vouwopties zijn onder andere Z, C, harmonica, dubbel en half vouwen.

Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN21 of MX-FN22.

Configuratie en opties

23. MX-FN22 
Afwerkingseenheid  
met vouw- en  
rugnietfunctie

MX-TM10 
Trimmodule

22. MX-FN21 
Afwerkingseenheid

MX-RB13     
Doorvoereenheid 

18. MX-CA10  
Papierwagen

18. MX-CA10  
Papierwagen

24. MX-BM50 
Boekjesmaker 
(Plockmatic)

26. MX-FD50 
Rechthoekige 
rugvouwoptie

28. MX-XB50 
Raileenheid

25. MX-TM50  
Trimmer

21. MX-FD10  
Vouweenheid

19. MX-GB50A   
GBC SmartPunch-
perforatie-eenheid

20. MX-RB13     
Doorvoer- 
eenheid 

17. MX-ST10    
Stapeleenheid met  
grote capaciteit

17. MX-ST10    
Stapeleenheid met  
grote capaciteit

27. MX-CF50    
Omslaginvoer

MX-PN13A/C 
Perforatiemodule 
(Voor MX-FN21/ 
MX-FN22)

Multi- 
handinvoerlade

Stapelaar

WireBindCombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 hole
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16. MX-CF11 
Invoereenheid

15. MX-RB15 
Ontkruleenheid

14. MX-RB12N 
Papierdoorvoereenheid

13. MX-TU14 
Interne uitvoertray

7. MX-SL10 N     
Statusindicator 12. MX-TR14  

Uitvoerlade-eenheid

1. MX-MF10 
Multi-handinvoerlade

2. MX-LC12   
Lade met grote 
capaciteit (A4)

3. MX-LCX3N  
Lade met grote 
capaciteit (A3)

5. MX-LC13N  
Lade met grote 
capaciteit  
(2 lades)

6. MX-MF11 
Multi-handinvoerlade

MX-RB17 
Verbindingsmodule

5. MX-LC13N   
Lade met grote 
capaciteit  
(2 lades)

17. MX-ST10    
Stapeleenheid met  
grote capaciteit

4. MX-RB14 
Papierdoorvoer- 
eenheid

MX-KB16  
Toetsenbord

*1 MX-PE10 vereist MX-PX10. *2 MX-PX10 vereist MX-KB16.

8. MX-PE13  
Fiery-server

10. MX-PE14  
Fiery-server 
(ingebouwd)

11. MX-PX12 
Interfacemodule

9. MX-PX13 
Interfacemodule

22. MX-FN21 Afwerkeenheid (4k – 100 vel nieten) 
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

Vereist MX-RB15. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-FN22.

23. MX-FN22 Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie  
(4k – 100 vel nieten)

A4, A3, SRA3 

Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.) 

Papiergewicht: 64-300 g/m2 

Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen) 

Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

MX-PN13A/C Perforatiemodule (voor MX-FN21 of MX-FN22)

A: 2-gaats perforatie, C: 2/4-gaats perforatie

MX-TM10 Trimmer (voor MX-FN22)

Tot 20 mm bijsnijbreedte, 1.500 vel (80 g/m2).

24. MX-BM50 Boekjesmaker (Plockmatic) 

A4, A3, SRA3

Vereist MX-FN21 en MX-XB50.

25. MX-TM50 Trimmer (voor Plockmatic)

A4, A3, SRA3 

Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.) 

Papiergewicht: 64-300 g/m2 

Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen) 

Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

26. MX-FD50 Rechthoekige rugvouwoptie (voor Plockmatic) 
A4, A3, SRA3 

Papierformaat: 206 x 275 mm (min.) tot 320 x 457,2 mm (max.) 

Papiergewicht: 64-300 g/m2 

Capaciteit: 1-30 vel* (geniet en gevouwen) 

Vereist MX-BM50 en MX-TM50.

27. MX-CF50 Omslaginvoer (voor Plockmatic)

Papiergewicht: 70-250 g/m2

Capaciteit: 20 mm (ongeveer 200 vel papier van 80 g/m2)

Vereist MX-BM50.

28. MX-XB50 Raileenheid
Vereist MX-BM50.

Connectiviteit

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

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid
Markeert reeds gescande documenten voor controle.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Beveiliging

MX-FR58U Databeveiligingsmodule (non-CC-versie)

* A4 of kleiner, 80 g/m2.

768 mm*2

1.530 mm*3

1.642 mm*4

6.364 mm*1

Afgebeeld met opties.

*1: 6.491 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt verlengd

*2: 812 mm wanneer het toetsenbord is uitgetrokken

*3: Basiseenheid 

*4: Inclusief statusindicator

Afwerkings- 
eenheid

Boekjesmaker met 
raileenheid
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Specificaties

*1 Invoer aan lange zijde. *2 Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier (5½” x 8½”). *3 Bij nominaal voltage. 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 lange zijde van A4-vellen (8½” x 11”) uit de tweede papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als 
MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *7 Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *8 Alleen kleur/grijswaarden. *9 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type 
document en de scaninstellingen. 

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 XP, Windows Server 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 april 2018. Ref: Brochure MX-8090N/MX-7090N Job Ref 18729.  
Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Algemeen
A4*1 Afdruksnelheid (ppm) MX-7090N MX-8090N
(Normaal/gecoat) (max.) 
52 – 105 g/m2 70 / 70  80 / 80
106 – 220 g/m2 38 / 38 38 / 38
221 – 300 g/m2 30 / 30 30 / 30

A3 Afdruksnelheid (ppm) MX-7090N MX-8090N 
(Normaal/gecoat) (max.)
52 – 105 g/m2 41 / 41  45 / 45
106 – 220 g/m2 23 / 23 23 / 23
221 – 300 g/m2 18 / 18 18 / 18

SRA3 Afdruksnelheid (ppm)  MX-7090N MX-8090N
(Normaal/gecoat) (max.)
52 – 105 g/m2 39 / 39  43 / 43
106 – 220 g/m2 22 / 22 22 / 22
221 – 300 g/m2 17 / 17 17 / 17

Papiergewicht (g/m2) (min. – max.) 
Lade 1 & 2  60 – 105 
Lade 3 & 4  60 – 220 
MX-MF10 55 – 300 
MX-MF11 55 – 220 
MX-LC12 60 – 220
MX-LCX3 N 60 – 220
MX-LC13N 55 – 300

Papierformaat*2 (min.-max.) 
Lade 1 & 2  A4
Lade 3  B5R – A3W
Lade 4  A5R – A3W
MX-MF10/MX-MF11  A5R – SRA3 (ondersteunt ook 13” x 19,2”)
MX-LC12 B5 – A4
MX-LCX3 N B5 – A3W (ondersteunt ook 13” x 19,2”)
MX-LC13N B5 – SRA3 (ondersteunt ook 13” x 19,2”)

Papiercapaciteit, input (min.-max.)
A4 3.100 – 13.500
A3 1.000 – 11.500
SRA3 100 – 10.500

Papiercapaciteit, output  (min.-max.)
A4 / A3 / SRA3 250 – 10.500

Opwarmtijd*3 (seconden) 90

Duplex  Standaard

Geheugen 
Copier/Printer (gedeeld) 5 GB
HDD*4  1 TB

Vereiste netspanning 220 tot 240V/8A, 50/60Hz (10A plug x 2)

Stroomverbruik (kW) (max.)  3,84

Afmetingen*5 (mm) (b x d x h) 982 x 768 x 1.530

Gewicht (kg) 223,8

Copier
Papierformaat originelen (max.)  A3

Eerste kopietijd*6 (seconden)  Kleur  Zwart-wit
MX-8090N  5,1 3,7
MX-7090N   5,6 4,0

Continu kopiëren (max.)  9.999

Resolutie (dpi)
Afdrukken (kleur)  600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Afdrukken (zwart-wit)   1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600

Grijswaarden  256

Zoombereik (%)  25-400 (25-200 via DSPF) in stappen van 1%

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

Netwerkprinter
Resolutie (dpi) 600 x 600, 1200 x 1200, 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, Windows® 8.1, Windows ® 10

   Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Netwerkprotocollen TCP/IP (IPv4 & IPv6)

Afdrukprotocollen  LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), http, 
ftp voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP

PDL  PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3TM  

Beschikbare lettertypen 
PCL  80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM  139

EFI Fiery-controller (optioneel MX-PE13 en MX-PE14)
Resolutie (dpi)  1200 x 1200, 600 x 600 (PS) 

Interface  Gigabit Ethernet On Board 

Ondersteunde besturingssystemen  Windows 7(32/64bit), 8 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 10 (32,64bit), 
Server 2008 R2 (64bit), Server 2012 (64bit), Server 2012 R2 
(64bit), Server 2016

    Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (Mac-printerdrivers 5.0  
  en FEA 4.4 en hoger) (op Intel gebaseerde Mac OS-computers)

Netwerkprotocollen TCP/IP, LDAP, iPrint door LPR

Printprotocollen   LPD (TCP/IP-netwerk, LPR-protocol)
                                                                            PAP: ondersteunt het downloaden van lettertypen
                                                                            SMB: Windows-netwerk over TCP/IP, Port9100, IPP1.1
                                                                            TP Printing: van een FTP-client naar de Fiery-server
                                                                            Afdrukken via e-mail: versturen van afdrukopdrachten  
                                                                            via e-mail
                                                                            WSD (Web Services for Devices): ondersteuntWindows 7
                                                                            of hoger.

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

Resolutie (dpi)
Push-scan  100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan  75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
  50 tot 9.600 via gebruikersinstelling*7

Bestandstypen  TIFF, PDF, PDF/A, versleuteld PDF, compact PDF*8, JPEG*8, XPS,
                                                                                 doorzoekbare PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]),
                                                                                 rich text (RTF)

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

Scannerhulpprogramma’s Sharpdesk

Documentarchivering
Documentopslagcapaciteit (pagina’s of bestanden)
Hoofdmap & aangepaste map  35.000*9 of 5.000
Snelle bestandsmap  10.000*9 of 1.000

Opgeslagen taken   Kopiëren, afdrukken, scannen

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

Vertrouwelijke opslag  Wachtwoordbeveiliging

www.sharp.nl 
www.sharp.be 
www.sharp.lu


