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Diverse efficiënte functionaliteiten helpen u ook om de 
bedrijfskosten te verlagen en het milieu te beschermen. Zo kunt 
u bijvoorbeeld papier en toner besparen door dubbelzijdig 
af te drukken. Automatische en configureerbare instellingen 
voor stroomverbruik zorgen ervoor dat de printers alleen 
worden ingeschakeld tijdens vooraf ingestelde uren. Daarnaast 
verbruikt de toner met een lage smelttemperatuur* minder 
energie bij iedere print- of kopieeropdracht. U kunt voor de 
milieuvriendelijkste instellingen kiezen, zoals Ecoscan, wat 
voorkomt dat onnodige functies worden ingeschakeld.

Slimmer en veiliger.

Met Sharp’s uitgebreide assortiment A4 kleuren- en zwart-wit 
printers heeft u de beschikking over gebruiksgemak, intelligente 
connectiviteit en maximale mobiliteit. U kunt ze inzetten als 
betrouwbare, snelle, professionele en veilige netwerkprinters 
die kunnen meegroeien met uw bedrijf.

Elk model is ontworpen om het u gemakkelijker te maken 
en is voorzien van een verbeterde set functies en slimme 
functionaliteiten, inclusief touchscreens en Sharp’s Easy User 
Interface (UI)*. Zo bespaart u tijd en moeite bij het uitvoeren 
van taken en werkt u flexibeler en productiever.

Bovendien kunt u altijd en overal snel toegang krijgen tot 
documenten en deze delen, omdat de kopieerapparaten 
en printers gemakkelijk te integreren zijn met bestaande 
netwerktoepassingen en openbare clouddiensten, inclusief 
Google Drive, Onedrive en Dropbox. Uw waardevolle informatie 
wordt altijd beschermd op het maximale beveiligingsniveau. 
Dit zorgt voor naleving van de meest recente regelgeving op het 
gebied van gegevensbeheer en -beveiliging, zoals de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG).

Gemakkelijk en veilig bedrijfsinformatie creëren, openen en 
delen - waar u ook bent en wat u ook nodig heeft.

* Niet op alle modellen beschikbaar, zie individuele productspecificatie voor de details.
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Bescherm uw gegevens.

Proactieve toegangscontrole
Om onbevoegd gebruik tegen te gaan bewaken deze machines 
automatisch alle pogingen tot toegang en verlenen deze alleen 
toegang aan applicaties en firmware die zijn goedgekeurd. Alle 
andere externe applicaties worden onmiddellijk geblokkeerd, 
geregistreerd en gerapporteerd. Digitale handtekeningen op 
firmware-updates helpen ook om hackers buiten te houden.

Automatische validatie
Als een kopieerapparaat of printer informatie uitwisselt met 
een andere applicatie of ander e-mailsysteem, dan kan deze 
mogelijk schadelijke informatie worden onderschept. Daarom 
bieden deze machines dezelfde hoge mate van beveiliging die 
ook door veel overheidsorganisaties wordt gebruikt. De SSL 
Certificaat validatie controleert automatisch of alle servers 
van derden die met uw machine communiceren veilig zijn om 
ongeautoriseerde of kwaadwillende toegang tot uw informatie 
te voorkomen.

Veiligere e-mailcommunicatie
Documenten die u direct vanaf de printer e-mailt worden 
versleuteld volgens de S/MIME-standaard. Hierdoor kunnen 
ze niet worden onderschept tijdens het verzenden en worden 
ze gevalideerd als authentiek met behulp van geavanceerde 
elektronische handtekeningen.

Gebruikersauthenticatie
Gebruikers van uw apparaten kunnen zich authenticeren via 
verschillende methoden, waaronder kaartlezers, pincodes 
of wachtwoorden, om te voldoen aan de door u gewenste 
beveiligingsprotocollen. Zodra gebruikers bevoegd zijn is de 
verbinding met uw netwerk volledig veilig.

Krachtige encryptie
Alle gegevens van een afdrukopdracht die tijdelijk op de harde 
schijf van een apparaat* worden opgeslagen, zijn automatisch 
versleuteld en worden vervolgens gewist om ongeoorloofde 
toegang te voorkomen. 

Afdrukvrijgave zonder server
Geselecteerde A4 printers en kopieerapparaten worden 
standaard geleverd met een server-loze afdrukvrijgave-
technologie. Dankzij deze functie kunnen IT-beheerders een 
primair apparaat aanwijzen dat werkt als een printserver, zodat 
gebruikers een opdracht veilig kunnen afdrukken en vrijgeven 
op een van de vijf ondersteunde modellen in het netwerk. 
Gebruikers lopen gewoonweg naar het meest geschikte 
apparaat om hun printopdrachten snel vrij te geven.

Altijd alert
Het systeem waarop uw kopieerapparaat of printer is 
gebaseerd kan beschadigd raken indien een update mislukt, 
dan wel door een kwaadwillende aanval van buitenaf. Deze 
machines zijn echter uitgerust met een innovatief zelf-
herstellend systeem*. Er wordt automatisch een reservekopie 
gemaakt van de apparaat-instellingen, wat gebruikt kan 
worden om het systeem veilig te herstellen als er zich ooit 
een calamiteit voordoet. Het systeem vermijdt hiermee de 
verstoring van uw bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat uw 
waardevolle informatie en intellectueel eigendom goed worden 
beschermd.

Om ervoor te zorgen dat al uw gevoelige informatie optimaal 
beveiligd is, zijn alle A4 printers en kopieerapparaten 
standaard voorzien van de hoogste beveiliging.

* Niet op alle modellen beschikbaar, zie individuele productspecificatie voor de details.
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Werk slimmer, niet harder.

Stuk eenvoudiger
Sharp-machines zijn voorzien van een LCD-touchscreen-
bedieningspaneel met Sharp’s Easy UI* (gebruikersinterface), 
waarmee u beschikt over een logische weergave en eenvoudige 
toegang tot veelgebruikte functies. Door menu-iconen te 
slepen en te plaatsen kunt u het bedieningspaneel aanpassen 
aan uw eigen wensen.

De perfecte afwerking
Geef uw documenten een professionele uitstraling met een 
uitgebreide serie afwerk- en voorbeeldweergavefuncties. 
U kunt flexibel printen op een grote verscheidenheid 
aan media, waaronder kaarten en enveloppen, vanuit de 
papierlade of de multi-handinvoerlade. Ook kunt u kiezen voor 
de compacte in-line nietmachine of voor de professionele 
afwerkingsmogelijkheid met nieten of perforeren op meerdere 
plaatsen. Als u rechtstreeks Microsoft® Office-bestanden (docx, 
xlsx, pptx) afdrukt, kunt u met de voorbeeldweergavefunctie* 
ook de afwerkingskwaliteit van elk document controleren, 
voordat het daadwerkelijk wordt afgedrukt.

U krijgt meer gedaan in minder tijd met ongekend 
gebruiksgemak, prestatieverhogende functionaliteiten en  
veel tijdbesparende functies.

* Niet op alle modellen beschikbaar, zie individuele productspecificatie voor de details.

Sharp’s gebruikersinterface - ontworpen om het leven 
gemakkelijker te maken.
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Flexibiliteit is standaard
Met snelheden van 30 tot 66 ppm en de mogelijkheid om 
papiergewichten tot 300 g/m2 te verwerken, evenals een reeks 
opties voor papierverwerking en -afwerking, is er altijd een 
printer die aan uw behoeften voldoet.

Door middel van Sharp’s Application Portal (op geselecteerde 
modellen) kunnen IT-beheerders eenvoudig nieuwe applicaties 
toevoegen en bestaande applicaties direct vanaf het 
touchscreen updaten. De modellen zijn ook uitgerust met 
productiviteitsverhogende functies, zoals de mogelijkheid om 
meerdere enveloppen in te voeren vanuit de standaard- of  
de multi-handinvoerlade.

Snel afdrukken en scannen 
Makkelijker kan bijna niet. Gewoon naar uw machine lopen en 
afdrukken wat u wilt, zonder in te loggen op uw PC. U steekt 
gewoon een USB-geheugenstick in de machine en u heeft 
direct toegang tot uw opgeslagen afbeeldingen en Microsoft® 
Office-bestanden om deze direct af te drukken. Ook kunt u 
documenten scannen en direct opslaan op de USB-stick.

5

Eenvoudig vastleggen van documenten
In plaats van papieren documenten te moeten overtypen, kunt 
u nu Optical Character Recognition* (OCR) inzetten om ze naar 
verschillende digitale bestandstypen te scannen en vast te 
leggen, zoals doorzoekbare PDF’s en bewerkbare Microsoft® 
Office-bestanden.

Consequente hoge kwaliteit
De kopieerapparaten en printers kunnen tot 1.200 x 1.200 dpi 
kwaliteitsdocumenten produceren met nauwkeurige kleuren 
en goede tekstscherpte. Teksten en grafische voorstellingen 
in documenten worden in elke applicatie nauwkeurig 
weergegeven met behulp van Adobe PostScript® 3™*. Een 
sensor die de dichtheid van de afdruk bewaakt zorgt voor 
een constante beeldkwaliteit, van de eerste tot en met de 
laatste pagina. Deze kleurenmachines maken gebruik van de 
PANTONE®*-technologie om een nauwkeurige reproductie 
van kleuren te garanderen. U kunt dus zelf professioneel 
uitziende documenten produceren zonder externe kosten. 
Wanneer u scant past de Auto Set-functie* automatisch de 
scaninstellingen aan om de resolutie, de paginagrootte en de 
oriëntatie te optimaliseren.

* Niet op alle modellen beschikbaar, zie individuele productspecificatie voor de details.
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Makkelijk verbinding maken.

Voor nog meer flexibiliteit kunt u Wi-Fi compatibele laptops, 
tablets of smartphones direct aansluiten op het apparaat, 
zonder dat u hiervoor een draadloos LAN hoeft te installeren. 
Zo kunt u afdrukken vanaf veel meer apparaten in allerlei 
bedrijfsomgevingen.

Eén keer inloggen
U hoeft geen extra gebruikersnamen of wachtwoorden 
te onthouden. In plaats daarvan heeft u snel toegang tot 
openbare clouddiensten met Single Sign On (SSO). U kunt 
snel en veilig informatie afdrukken en opslaan met behulp van 
Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, 
Box en Dropbox door slechts een keer in te loggen op het 
bedieningspaneel. Ook is er een Gmail-connector voor scannen 
naar e-mail en Exchange Online (MS 365 e-mail)*1 beschikbaar.

Gemaakt voor mobiliteit
U zult het prettig vinden om snel en probleemloos te kunnen 
afdrukken vanaf een mobiel apparaat. In slechts enkele 
seconden verbindt u deze met de printer, simpelweg door hem 
bij de NFC (Near Field Communication) kaartlezer*1*2 te houden 
of door de QR code*1*3 van het apparaat te scannen. Vervolgens 
wordt alles automatisch geconfigureerd.

Vervolgens kunt u afdrukken van, of scannen naar, mobiel of 
tablet via uw draadloze netwerk, waarbij u gebruik maakt van 
een app die Google Cloud PrintTM of AirPrint ondersteunt of 
van de Sharp Print Service Plugin in het geval van een Android 
toestel.

Eenvoudiger te beheren
Met Sharp OSA® (Open Systems Architecture) is het veel 
eenvoudiger om direct informatie af te drukken of te ontvangen 
vanuit uw bedrijfssystemen en applicaties in de cloud. En de 
Application Portal*1 van Sharp zorgt ervoor dat het apparaat 
optimaal aanpasbaar is door software updates en cloud-
connector applicaties te bieden die het mogelijk maken om 
flexibel te updaten.

6

Eenvoudige connectiviteit betekent overal snel en efficiënt 
uw informatie printen, kopiëren, scannen en delen.

*1 Niet op alle modellen beschikbaar, zie individuele productspecificatie voor de details.
*2 Voor Android apparatuur.
*3 Voor zowel iOS als Android apparatuur.
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Verander de manier waarop  
u werkt.
De A4 kleuren- en zwart-wit printers en kopieerapparaten zijn 
ontworpen om de productiviteit en efficiëntie van elk bedrijf 
te verbeteren.

Van desktopformaat tot vrijstaande machine, de complete modellenrange voldoet aan de behoeften van elk bedrijf en elk budget.

Business Entry Level (instapniveau):   compacte en betaalbare kopieerapparaten en printers met een reeks geavanceerde  
    prestatie- en beveiligingsfuncties.
Business Workgroup (bedrijfswerkgroep):  schaalbare kopieerapparaten en printers die de functionaliteit en flexibiliteit bieden om      
                                                                                                    efficiëntie en productiviteit te maximaliseren.
Business Professional (professioneel):  snelle, betrouwbare en krachtige netwerk kopieerapparaten en printers met veel functies  
    die altijd en overal gemakkelijk te gebruiken en te benaderen zijn.

Essentiële kenmerken - in een oogopslag

Kleur Zwart-wit

Pagina’s per 
minuut

Scansnelheid 
(max. 

afbeeldingen 
per minuut - 

ipm)

Papiercapaciteit 
(max. vel)

Geheugen- 
capaciteit

Sharp Open Systems Architecture

Apple AirPrint beschikbaar

Grootte van het 
LCD-touchscreen

Capaciteit 
van de 

harde schijf

Printresolutie 
(dots per inch)

Capaciteit 
van 

draadloos 
LAN

print kopieer scan fax

Bekijk welke modellen het beste bij uw specifieke behoeften passen met behulp van de logische  
functie-pictogrammen:
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MX-B427W/ MX-B467F/ MX-B427PW/ MX-B467P
Met de ingebouwde connectiviteit* krijgt u de beschikking 
over een geheel nieuwe manier van werken waarmee u de 
handelingen sneller en met minder moeite gedaan krijgt. 
Deze zwart-wit printers bieden u de flexibiliteit om op zowel 
smartphones en tablets als op desktops en laptops te werken 
en uw apparaat op de meest geschikte locaties te plaatsen.

Ze beschikken over een grote papiercapaciteit en kunnen alle 
papierformaten aan, inclusief A6 en bedrukbare media tot 
217 g/m2. Zodoende voldoen ze aan allerlei persoonlijke en 
werkgroepbehoeften, en vragen ze maar weinig acties van de 
gebruiker tijdens de dag. Een functie die u nog meer tijd en geld 
bespaart is de ingebouwde duplex module waarmee u efficiënt 
dubbelzijdig kunt printen. 

Of u nu vanuit huis of op kantoor werkt, deze ultracompacte 
ruimtebesparende apparaten bieden snelheid en flexibiliteit, 
essentiële documentfunctionaliteit, veelzijdigheid en eenvoud 
in gebruik en hebben ingebouwde beveiligingsfuncties die uw 
documenten beveiligen.

Deze compacte kopieerapparaten en printers bieden alle snelheids- en efficiëntievoordelen die u van een grote machine 
mag verwachten, maar ze zijn klein genoeg om te worden gebruikt waar u maar wilt. Naast het moderne ontwerp en de 
ruimtebesparende modulaire configuratie zijn er ook hoogwaardige beveiligingsfuncties opgenomen die uw documenten en 
apparaten beschermen. Deze apparaten zijn geschikt voor elke werkomgeving, of u nu een desktop- of een staande configuratie 
nodig hebt of documenten in kleur of zwart-wit wilt maken.

MX-C357F
Dankzij een kantelbaar kleuren LCD-touchscreen en de logische 
gebruikersinterface worden zowel de dagelijkse functies als de 
meest complexe processen veel eenvoudiger. U kunt gescande 
documenten naar een cloud opslag oplossing van uw keuze 
sturen en ze ophalen wanneer u wenst. Bovendien zorgen 
robuuste beveiligingsfuncties ervoor dat uw gegevens te allen 
tijde veilig zijn en voldoen aan de voorschriften.

Met ethernet, USB, mobiele of draadloze connectiviteit past 
deze kleurenprinter perfect in elke moderne zakelijke omgeving 
en dankzij z’n compacte afmetingen kunt u hem makkelijk in uw 
kantoor plaatsen.

Met een papiercapaciteit van maximaal 1.451 vellen kunt u zelf 
professionele documenten in kleur produceren op zwaarder 
papier en enveloppen vanuit de hoofdlade of via de  
handinvoer voor één vel.

Business Entry Level.    

* Afhankelijk van het model is deze functie standaard of optioneel beschikbaar.
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MX-C357F 

33 1.200 x 1.200 1.451
vellen

500 GB2 - 6 GB

 47 ipm

WLANScherm

  500 GB
(MX-B467F)

MX-B427W/ MX-B467F                                                                                         

MX-B427PW/ MX-B467P                                                                                            

40/44 600 x 600/ 
1.200 x 1.200

900/2.000  
vellen

256 MB/512 MB WLAN
Std./Opt.

40/44 600 x 600/ 
1.200 x 1.200

900/2.000 
vellen

512 MB/2 GB       

 92/84 
ipm

WLAN
Std./Opt.

Scherm
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MX-C407F/MX-C507F/MX-C407P/MX-C507P
Deze kleuren modellen bieden u de snelheid om uw 
productiviteit te verhogen en de functionaliteit en 
betrouwbaarheid die u nodig heeft om efficiënter te werken. 
Met de mogelijkheid om een enkele kleurenpagina in slechts 
6 seconden af te drukken, kunt u complexe afdrukopdrachten 
uitvoeren, zelfs met grote foto’s en afbeeldingen in een hoge 
resolutie. En met handig direct printen vanaf USB-stations, 
netwerkschijven of cloud repositories (opslag in de cloud) 
bespaart u nog meer tijd.

Digitale workflows en papieren documenten zullen u niet 
langer vertragen. De printers (MX-C407F/MX-C507F) kunnen 
tot 56 ipm scannen en beschikken over een krachtige quad-
core-processor, zodat uw informatie snel wordt vastgelegd en 
beschikbaar is voor u en uw netwerktoepassingen.

MX-C304WH/MX-C303WH
Deze kleurenprinters zijn uitgerust met geavanceerde 
beveiligings- en toegangscontroles, die uw waardevolle 
bedrijfsinformatie veilig houden. Zij maken ook flexibele 
workflows mogelijk, die buitengewoon gebruiksgemak, 
eenvoudige connectiviteit en moeiteloze mobiliteit bieden 
voor een optimale efficiëntie van uw personeel. De intuïtieve 
bediening maakt zelfs de meest complexe processen simpel.  
U kunt uw documenten dubbelzijdig scannen en digitaliseren 
met scansnelheden tot 110 ipm. 

Het snel kunnen digitaliseren van documenten is perfect 
voor drukke omgevingen, zoals recepties, waar tijd schaars 
is. Dankzij het compacte ontwerp en de uitgebreide 
functionaliteiten beschikt u over het gemak van een desktop 
machine gecombineerd met de prestaties van een groter 
apparaat.

MX-B456WH/MX-B356WH
Geniet van snel en gemakkelijk printen, kopiëren en scannen 
met uitvoersnelheden tot 45 ppm in zwart-wit en supersnel 
dubbelzijdig scannen van documenten met scansnelheden tot 
110 ipm. De geavanceerde beveiligings-en toegangscontroles 
zorgen voor effectieve bescherming van zowel uw netwerk als 
uw data. Dit biedt u gemak in de wetenschap dat uw bedrijf en 
uw gegevens proactief en op het hoogste beveiligingsniveau 
worden beschermd.

Ze zijn voorzien van een kantelbaar 7 inch kleuren LCD-
touchscreen dat aan te passen is aan uw manier van werken. 
Tevens kunt u grote hoeveelheden documenten van hoge 
kwaliteit produceren, dankzij de standaard papiercapaciteit 
van 550 vellen (uit te breiden tot 2.350 vellen) en de 
professionele afwerkingsmogelijkheden.

Business Workgroup.
Deze ruimtebesparende, kleur- en zwart-wit kopieerapparaten en printers bieden snelle, gebruiksvriendelijke functionaliteiten 
en productiviteitsverhogende tools die u nodig heeft om meer te doen in minder tijd. Hoogwaardige beveiliging zorgt ervoor 
dat uw gegevens altijd veilig zijn, terwijl de uitbreidbare en flexibele configuraties tegemoet komen aan de meest veeleisende 
bedrijfsomgevingen.
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MX-C407F/MX-C507F 

MX-B356WH/ MX-B456WH

38/47

35/45

1.200 x 1.200

600 x 600

2.300 
vellen

2.350 
vellen

500 GB

500 GB

2 - 4 GB

5 GB

56 ipm

 110 ipm/ 
18 ipm

WLAN

WLAN

Scherm

Scherm

MX-C303WH/ MX-C304WH

30 600 x 600 2.700 
vellen

500 GB5 GB

 110 ipm/ 
18 ipm

WLANScherm

MX-C407P/MX-C507P

38/47 1.200 x 1.200 2.300/1.451  
vellen

500 GB1-3 GB/1 GB WLANScherm
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Deze professionele kleuren- en zwart-wit kopieerapparaten en printers zijn uitgebreide, veilige, krachtige en betrouwbare machines 
voor de meest veeleisende kantooromgevingen. Ze passen naadloos in elke workflow, zodat u uw productiviteit en efficiëntie 
makkelijk kunt verhogen.

MX-C557F/MX-C607F
Met afdruksnelheden tot 57 ppm en scansnelheden van 
114 ipm zijn deze kleurenprinters perfect geschikt voor 
de meest veeleisende werkgroepen en zorgen ze dat uw 
gegevens snel worden geprint of vastgelegd en gedeeld 
met uw netwerktoepassingen. De 1.200 x 1.200 dpi-
kleurendrukkwaliteit levert uitstekende professionele 
resultaten op. U kunt afdrukken op verschillende papierdiktes 
tot 300 g/m2, waardoor u een grote verscheidenheid aan 
hoogwaardige documenten in eigen huis kunt produceren 
- vooral als u een van de afwerkingsmachines met niet- en 
perforatiemogelijkheden eraan toevoegt. Dankzij het 10” 
LCD-touchscreen inclusief Sharp Easy user interface, zijn ze 
voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, terwijl ze ook veilig en 
gemakkelijk toegang geven tot workflow-toepassingen.

MX-C607P
Deze snelle en flexibele kleurenprinter levert output van 
topkwaliteit. U kunt kiezen uit een reeks van configuraties 
die zijn ontworpen voor elke werkgroep en u kunt printen en 
verbinding maken vanaf elke plek op elk soort apparaat, met 
behulp van de optionele draadloze of NFC-interface. Dankzij 
de hoogwaardige beveiligingsfuncties zijn uw gegevens altijd 
veilig. Bovendien kiest Sharp voor verbruiksartikelen met een 
lange levensduur en papiercapaciteiten van maximaal 4.500 
vellen; dit betekent minimale gebruikersinterventies. 

MX-B557F/MX-B707F 
Met een supersnelle afdruk tot 66 ppm en een scansnelheid 
tot 144 ipm leveren deze A4 printers steeds weer een 
topprestatie. Meerdere uitbreidbare configuratieopties met 
nieten, perforeren en stapelen, in combinatie met minimale 
gebruikersinterventies, maken ze ideaal voor de meest 
veeleisende omgevingen. Het 10” LCD-touchscreen met de 
Sharp Easy gebruikersinterface maakt ze eenvoudig in gebruik, 
terwijl ze ook eenvoudig aansluiten op workflow-toepassingen. 
Dankzij de hoogwaardige beveiliging zijn uw gegevens 
gegarandeerd veilig.

MX-B557P/MX-B707P
Verkrijg de documenten die u nodig heeft met printsnelheden 
tot 66 ppm. Deze zwart-wit printers hebben een 
papiercapaciteit tot 4.400 vellen en opties zoals stapelen, 
perforeren en nieten. Ze vereisen dus weinig aandacht van 
de gebruiker en zullen de productiviteit van grotere teams 
aanzienlijk verhogen, terwijl ze ondertussen uw gegevens veilig 
stellen dankzij de hoogwaardige beveiliging.

Business Professional.
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MX-B557F/MX-B707F

MX-C557F/ MX-C607F

MX-C607P

MX-B557P/MX-B707P

52/57

52/66

57

52/66

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 1.200

4.500 
vellen

3.300 
vellen

4.500 
vellen 

4.400 
vellen

500 GB

500 GB

500 GB

500 GB

2 - 4 GB

2 - 6 GB

1 - 3 GB

1 - 5 GB

114 ipm

144 ipm

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

Scherm

Scherm

Scherm

Scherm
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Kleuren kopieerapparaten Kleurenprinters

*Sommige functies kunnen extra opties vereisen. Neem contact op met een medewerker van Sharp voor meer informatie.
NB: Voor de MX-C303W is de optie MX-AMX2 nodig voor de connectiviteitsfuncties.

MX-C304WH
MX-C303WH MX-C357F

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P 
MX-C407P MX-C607P 

Algemeen

Snelheid (ppm) 30 33 47 / 38 57 / 52 47 / 38 57
Touchscreen / Bedieningspaneel

Tijd tot eerste afdruk (sec) (Z/W / Kleur) 7,8 8,5 / 8,5 5,0 / 5,5 6,5 / 6,5 5,4 / 5,7  7,0 / 7,0 7,0 / 7,0

Eerste kopieertijd (sec) (Z/W / Kleur) 5,5 / 6,7   6,3 / 7,4 9,0 / 9,5 6,5 / 7,0  7,0 / 8,0 6,0 / 7,0   6,5 / 7,0
Resolutie (dpi) 600 x 600 1.200 x 1.200 1.200 x 1.200 1.200 x 1.200 1.200 x 1.200 1200 x 1.200
Geheugen (GB) (max) 5 6 4 4 3 / 1 3
Harde schijf (GB)

Scannen & Faxen

Documentinvoer DSPF/RSPF RSPF RSPF DSPF
Duplex scansnelheid (ipm) (Z/W / Kleur) 110/110  18/18 21 / 13 26 / 26 114 / 114
Simplex scansnelheid (ipm) (Z/W / Kleur) 70/70  40/40 47 / 30 56 / 56 57 /  57
Optische karakterherkenning (OCR)
Autoset
Fax

Papierverwerking

Papiercapaciteit (vellen) (std) 300 251 650 1.750 650 / 251 650
Papiercapaciteit (vellen) (max) 2.700 1.451 2.300 4.500 2.300 / 1.451 4.500
RSPF/DSPF capaciteit (vellen) 100 / 50 50 50 150
Nieten
Perforeren
Stapelaar
Mailbox

Connectiviteit

Draadloos LAN
NFC
AirPrint  
Google Cloud Print
Microsoft Exchange Server  
Gmail  
Google Drive
Sharepoint Online 
OneDrive
Box
Dropbox

Software

Job Accounting II

Verbeterde beveiligings- 
functionaliteit*

Trusted Platform Module (TPM)
Dataoverschrijving
SSL certificaat verificatie
Gebruikersauthenticatie (Lokaal/LDAP/
AD Kerberos)
Printer afdrukauthenticatie
Afdrukvrijgave zonder server
Audit log / Syslog RFC5424

Firmware Attack Prevention & Self 
Recovery

Applicatie whitelist
Apparaatbeheer door AD Group Policy

7” 7” 10” 4.3”4.3” 4.3”

Standaard Niet beschikbaarOptioneel

500 500 500 500 500 500 500

** Certificaat in afwachting.

**
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Zwart/Wit printersZwart/Wit kopieerapparaten

*Sommige functies kunnen extra opties vereisen. Neem contact op met een medewerker van Sharp voor meer informatie.

Standaard Niet beschikbaarOptioneel

MX-B467F 
MX-B427W

MX-B456WH
MX-B356WH

MX-B707F 
MX-B557F

MX-B467P
MX-B427PW

MX-B707P
MX-B557P

Algemeen

Snelheid (ppm) 44 / 40 45 / 35 66 / 52 44 / 40 66 / 52
Touchscreen / Bedieningspaneel 4.3” / 2.8”                     2.4” / 2 Line
Tijd tot eerste afdruk (sec) (Z/W) 5.0 / 5.5 5.7 / 6.5 4.0 / 4.5 6.0 / 5.9 4.0 / 4.5
Eerste kopieertijd (sec) (Z/W) 6.0 / 5.9 3.7 / 5.3 3.9 / 4.5
Resolutie (dpi) 1200 x 1200 / 600 x 600 600 x 600 1200 x 1200 1200 x 1200 / 600 x 600 1200 x 1200
Geheugen (GB) (max) 2GB / 512MB 5 6 512MB / 256MB 5
Harde schijf (GB)

Scannen & Faxen

Documentinvoer DSPF DSPF / RSPF DSPF
Duplex scansnelheid (ipm) (Z/W / Kleur) 84/44  92/40 110 / 110  18 / 18 144 / 144
Simplex scansnelheid (ipm) (Z/W / Kleur) 42/22  46/20 70 / 70  40 / 40 72 / 72
Optische karakterherkenning (OCR)         
Autoset
Fax

Papierverwerking

Papiercapaciteit (vellen) (std) 350 550 1200 350 650
Papiercapaciteit (vellen) (max) 2000 / 900 2350 3300 2000 / 900 4400
RSPF/DSPF capaciteit (vellen) 50 100 / 50 200
Nieten
Perforeren
Stapelaar
Mailbox

Connectiviteit

Draadloos LAN
NFC
AirPrint
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive
Sharepoint Online
OneDrive
Box
Dropbox

Software

Job Accounting II

Verbeterde beveiligings- 
functionaliteit*

Trusted Platform Module (TPM)
Dataoverschrijving
SSL certificaat verificatie
Gebruikersauthenticatie (Lokaal/LDAP/
AD Kerberos)
Printer afdrukauthenticatie
Afdrukvrijgave zonder server
Audit log / Syslog RFC5424

Firmware Attack Prevention &  
Self Recovery

Applicatie whitelist
Apparaatbeheer door AD Group Policy

10” 4.3”7”

500500 / 500 500

**

** Certificaat in afwachting.



Welkom bij Sharp

Sharp stelt kleine tot grote bedrijven en organisaties in staat om de prestaties te verbeteren en zich aan te passen aan de werkplek van 
de toekomst met uiteenlopende zakelijke technologieproducten- en diensten.

Vanuit het kantoor in Utrecht en Mechelen bedient Sharp klanten in de private en publieke sector, onderwijs en overheid, met een 
portfolio dat varieert van printers, touchscreens en presentatieschermen tot samenwerkingsplatforms en IT-diensten. 

Als onderdeel van Sharp Corporation en met de steun van Foxconn neemt Sharp het voortouw in het investeren in nieuwe 
technologiegebieden die de potentie hebben om de wereld te veranderen.

Sharp ontwikkelde ‘s werelds eerste commercieel verkrijgbare 8K-monitor en lanceerde in 2019 ‘s werelds eerste gecertificeerde 
Windows collaboration display. 

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, en Windows 
zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of 
andere landen. Google Drive, Gmail, Android, en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google LLC. Het Google Drive handelsmerk is gebruikt met toestemming van Google LLC. Box is een handelsmerk, service merk of gedeponeerd 
handelsmerk van Box, Inc. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen. PCL is een 
gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, gedeponeerd in de VS en in andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux B.V. maart 2022. Ref: A4 productlijn brochure (Job 20131). Alle handelsmerken worden erkend. E&O.

Qualcomm® DirectOffice™

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


