
A4 zwart-wit printer

MX-B427PW

Compacte en productieve A4 zwart-wit werkplek

printer met draadloze connectiviteit.

Compacte A4 zwart-wit  printer met een afdruksnelheid van max. 40

pagina's per minuut (ppm)

De draadloze Wi-Fi connectiviteit zorgt voor gemakkelijke verbinding

met mobiele apparaten en flexibele draadloze plaatsing van de MFP

Via het 2,8 inch display kunt u de printer eenvoudig configureren,

instellen en beheren

Ondersteuning voor AirPrint die automatisch MFP's en printers op

hetzelfde netwerk detecteert. Vervolgens kunt u rechtstreeks vanaf

een mobiel apparaat afdrukken zonder printer driver 

Geavanceerde meerlaagse beveiligingsfuncties beveiligen al uw

informatie in documenten, op het apparaat en over het netwerk. De

extra beveiligingsfuncties zorgen voor bescherming tegen aanvallen

Betrouwbare en flexibele verwerking van verschillende

papierformaten en -gewichten vanuit de standaard papiercassette,

extra optionele cassettes of de multi-handinvoer

De standaard 'Vertrouwelijk afdrukken' functie zorgt voor een

beveiligde afdrukfunctie met een PIN-code

Sharp’s printer driver installatie helpt u eenvoudig in stappen met het

installeren van de printer
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Specificaties

ALGEMEEN

Technologie  Laser

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)  40

Papierformaat: Min.-Max.  A6 - A4

Papiergewicht (g/m2)  60 - 217

Papiercapaciteit: Std. (vel)  350

Papiercapaciteit: Max. (vel)  900

Standaard geheugen (MB)  256

Duplex (dubbelzijdig afdrukken)  STD

Aansluitspanning (Hz)  220-240v

Stroomverbruik (kW)  TBC

Afmetingen (cm)  368 x 363 x 222

Gewicht (kg)  9.3

NETWERK PRINTER

Resolutie (dpi)  600 x 600

Interface (Standaard)  STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX

/ 1000Base-T

Ondersteund besturingssysteem  Windows 7, 8.1, 10, Windows Server

2008, Server 2008R2, Server 2012,

Server 2012R2, Server 2016, Server

2019,Mac OS 10.10, 10.11, 10.12,

10.13, 10.14, 10.15

PDL emulatie  PCL5e, PCL6, PostScript® 3™

emulation

Beschikbare lettertypes  89 fonts for PCL, 158 fonts for

PostScript 3 emulation

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)  STD

Conform standaard  IEEE802.11a / ac / b / g / n

Toegangsmodus  Infrastructuur Modus, Wi-Fi Direct

Beveiliging  WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2

PSK, WPA2 EAP

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina’s bij 5% dekking)  20000

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. AirPrint, Apple, MacOS en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Microsoft, Excel, PowerPoint,

Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en / of andere landen. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett Packard Company. PostScript 3 is een

gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe in de VS en / of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. ©

Sharp Corporation november 2020. Ref: MX-B427PW gegevensblad. Alle handelsmerken zijn erkend. E&OE.
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