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MX-B455W/MX-B355W
Digitális multifunkciós rendszer 



Erős és kompakt - többre 
képes, mint egy átlagos A4-es 
készülék
Az idő és a hely felbecsülhetetlen értékű lehet egy forgalmas 
irodában. A kiválasztott technológiának támogatnia kell az 
Ön termelékenységét, a mindennapi folyamatokat gyorssá 
és hatékonnyá kell tennie.

Tudjuk, hogy bizonyos feladatokhoz a nagy munkacsoportoknak 
szánt, nagyteljesítményű MFP-k szükségesek. De azt is 
tudjuk, hogy egy kisebb méretű eszköz nyújtotta előnyökre is 
szüksége van. Éppen ezért alkottuk meg az MX-B455W és az 
MX-B355W kompakt A4-es MFP-ket, melyek gyors, kényelmes 
nyomtatást, másolást és szkennelést biztosítanak a nagyobb 
gépektől elvárható megbízhatósággal és képességekkel, de 
kellően kis méretben, hogy bárhol használhatók legyenek.

Személyre szabható felhasználói felület, vezeték nélküli 
kapcsolat és kiváló adatbiztonsági kiegészítők: az új MX-B455W/
MX-B355W modellek továbbfejlesztett funkciókat és a Sharp 
MFP-ktől elvárható nagyszerű felhasználói élményt nyújtanak. 

A 45 oldal/perc (MX-B455W) vagy a 35 oldal/perc (MX-B355W) 
fekete-fehér nyomtatási sebességnek köszönhetően, biztos 
lehet benne, hogy minden feladat rövid idő alatt elkészül.
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Jobb munkamódszer
Kellően rugalmas, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Az 
egyszerűen használható kezelőfelületnek köszönhetően az 
eredmény mindig megfelelő lesz.
A dönthető és egyedi igények szerint testre szabható 
7,0 hüvelykes színes LCD érintőképernyőnek köszönhetően 
az MX-B455W és az MX-B355W készülékek kiemelkedő 
felhasználói élményt nyújtanak. És mivel a felhasználói felület 
megegyezik más Sharp gépek felületével, a váltás valamelyik 
új kompakt készülékünkre, a lehető legintuitívabb tud lenni.

Helytakarékos moduláris kialakításuk révén az MFP-k 
bármilyen irodai környezetben használhatók, akár 
asztali konfigurációként, akár teljesen kiépített, 
padlón álló összeállításban. Az MX-B455W/MX-B355W 
gépekkel nem kell lemondania sem a minőségről, sem 
a mennyiségről, köszönhetően az alapkiépítés 550 lapos 
papírkapacitásának (2.350 lapig bővíthető) és a professzionális 
dokumentumokhoz optimális finisher funkcióknak.

Természetesen a sokoldalúságon, a helytakarékosságon és 
a nagyszerű felhasználóbarát felületen kívül mást is kínálnak 
a készülékek. Szeretne beszkennelni egy dokumentumot 
és közvetlenül elmenteni a megfelelő Microsoft Office 
fájlformátumba? Nem probléma. Egyszerű digitalizálni, tárolni 
és megosztani az alapvető információkat az OCR funkciónak 
köszönhetően, ami a beszkennelt adatokat szerkeszthető 
Microsoft Office fájlokká alakítja, időt takarítva meg ezzel Önnek.

Mit szólna hozzá, ha látogatói használhatnák a készüléket, 
anélkül, hogy csatlakozniuk kellene a vállalati 
hálózathoz? Erről is gondoskodtunk: a Microsoft Office 
dokumentumok gyorsan és egyszerűen kinyomtathatók 
közvetlenül a csatlakoztatott USB meghajtóról.

Válasszon egy kompakt, hatékony Sharp 
MFP-t és az Önnek szükséges rugalmasságot 

és funkciókat kapja.

Bővíthető papírkapacitásKompakt, asztali konfiguráció Opcionális belső finisher
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Könnyű csatlakoztathatóság 
és sokoldalúság.
Dolgozzon akár az irodában vagy 
távolról, mostantól egyszerűen 
nyomtathat és szkennelhet bárhonnan.

Tudjuk, hogy nem szeretné korlátozni munkanapját, bárhonnan és bármikor képesnek kell lennie a munkára. Az MX-B455W/MX-
B355W sorozat gépei NFC és QR kód funkcióval rendelkeznek, így mobileszközével csatlakozhat a készülékekhez és egyszerűen 
nyomtathat és szkennelhet, bárhol legyen is.

A Sharp Open Systems Architecture lehetővé teszi, hogy hálózati és felhő alapú alkalmazásokkal integrálja az MFP-t, illetve az egyszeri 
bejelentkezés (single sign-on) funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül az MFP-ről érjen el nyilvános felhő szolgáltatásokat, például 
a Google Drive, a OneDrive, a SharePoint, a Microsoft Online, a Box és a Sharp Cloud Portal Office szolgáltatásokat, javítva ezzel 
termelékenységét.

A más Sharp készülékeken elérhető, szerver nélküli nyomtatás indítás funkcióval is elláttuk ezt a kompakt A4-es készüléket, lehetővé 
téve, hogy biztonságosan a fő MFP-re küldje és ott tárolja a dokumentumokat, majd bármelyik hálózatra csatlakoztatott MFP-ről 
kinyomtassa őket a kívánt időpontban.
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Dokumentumok gyors és 
pontos szkennelése 
Amikor kevés az idő, biztosan számíthat rá, hogy a Sharp 
MFP-k elvégzik a munkát.

Az MX-B455W modellt egy 100 lapos 
kétoldalas (DSPF) adagolóval látták 
el, míg az MX-B335W-t egy 50 lapos 
lapfordítós (RSPF) adagolóval. Mindkét 
készülék tökéletes megoldást jelent az 
olyan környezetekbe (pl. recepciók), ahol 
a szkennelést a lehető leggyorsabban kell 
elvégezni.

Az MX-B455W/MX-B355W MFP-k a gyors 
dokumentum digitalizálás érdekében 
akár 110 ipm-es sebességgel képesek 
fekete-fehér és színes szkennelésre, az Ön 
kezébe adva az irányítást dokumentum 
munkafolyamataiban. 

És mivel tudjuk, hogy nem csak 
dokumentumokat szeretne beszkennelni, 
az igazolványok és névjegykártyák gyors 
és pontos szkennelését is egyszerűvé 
tettük. 

100 lapos kétoldalas lapadagoló (DSPF) 50 lapos lapfordítós adagoló (RSPF)Igazolványok és névjegykártyák szkennelése
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Teljes 
nyugalom
Tartsa adatait 
biztonságban
Az adatbiztonság kiemelt fontossággal bír minden 
vállalkozás számára, és az olyan szabályozások, 
mint az EU általános adatvédelmi irányelve (GDPR), 
elengedhetetlenné teszik, hogy a mindennapi 
működés része legyen a szabályoknak való 
megfelelés. Az MX-B455W/MX-B355W MFP-k jövőre 
felkészített funkciói révén biztos lehet benne, 
hogy hálózatai és adatai védettek, a Sharp által 
nyújtott többrétegű biztonsági megoldásoknak 
köszönhetően.

A Sharp technológiája javítja a termelékenységet 
és megóvja az értékes adatokat. Számíthat 
hatásos biztonsági funkcióinkra és fejlett 
munkafolyamatainkra a használat és hozzáférés 
ellenőrzése, az adatok naplózása és az adatok 
felhasználás utáni törlése révén. Biztos lehet benne, 
hogy bizalmas információi és szellemi tulajdona 
védettséget élvez másolás, szkennelés és nyomtatás 
közben. 

A még nagyobb védelem érdekében a kormányzati, 
katonai és jogi szervezetek által megkövetelt Sharp 
Hard Copy Device Protection Profile* (HCD PP) 
szabvány nyújtotta előnyöket is élvezheti.

Energiatakarékos és környezettudatos
Tudjuk, hogy a környezeti szempontok is fontosak, 
ezért az új MFP nyomtatóink lehetővé teszik a be- 
és kikapcsolás ütemezését, azaz a készülékek 
automatikusan kikapcsolnak a beállított 
időpontokban.

Az innovatív Zöld Szkennelés (Eco Scan) funkció és 
a megjelenített zöld ajánlások tovább növelik az 
energiahatékonyságot, és biztosítják Önt arról, hogy 
csak akkor használ fel energiát, amikor az szükséges.

*1 Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető. 
HCD PP ver.1.0 - nem Common Criteria.
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Konfigurációk

Kiegészítők
Certain options may not be available in some areas.

MX-PF10 
Barcode Font Kit

MX-FWX1
Internet Fax Expansion Kit 

MX-USX1/X5 
Sharpdesk 1/5-License Kit

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100-License Kit

MX-AMX1 
Application Integration Module

MX-FR59U*
Data Security Kit 

* Available at a later date.

MX-B455W MX-B355W
MX-FN32

Finisher

Base Unit

MX-DS22
High Stand

MX-DS22
High Stand

MX-DS23
Low Stand

MX-DS23
Low Stand

MX-CS14
600-Sheet Paper 

Feed Unit

Note: When placing the MFP on the floor, Sharp recommends placing it on an MX-DS22. If you are attaching two or three MX-CS14s, an MX-DS23 is required.

Desktop Floor-Standing

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 

MX-CS14 MX-CS14 

MX-CS14 

Shown with options.

667 mm

1,139 mm

878 mm*

*When finisher tray and exit tray are extended.

* Későbbi időpontban lesz elérhető.

Megjegyzés: Ha az MFP-t a padlóra kívánja állítani, a Sharp azt ajánlja, hogy helyezze az MX-DS22 gépasztalra. Ha kettő vagy három MX-CS14 egységet csatlakoztat, egy MX-DS23 szükséges.
Egyes opcionális kiegészítők bizonyos országokban nem elérhetők.

MX-FN32 
Finisher 

Asztalra  

MX-CS14 
600 lapos papír-  

tálca egység  

MX-B455W MX-B355W 
Alapgép  

MX-DS22 
Magas gépasztal  

Padlóra

MX-CS14   

MX-DS22 
Magas gépasztal  

MX-CS14   

MX-CS14   

MX-DS23 
Alacsony gépasztal  

MX-DS23 
Alacsony gépasztal  

MX-CS14  

MX-CS14  

MX-CS14   

MX-PF10  
Vonalkód készlet 

MX-FWX1 
Internetes fax bővítőkészlet  

MX-USX1/X5  
Sharpdesk 1/5 licenc csomag 

MX-US10/50/A0 
Sharpdesk 10/50/100 licenc csomag 

MX-AMX1  
Alkalmazás integrációs modul 

MX-FR59U* 
Adatbiztonsági csomag   
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Műszaki jellemzők

*1 Rövid oldalas adagolás. *2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. *3 20 másodperc, ha az MFP-t a bekapcsoló gombbal kapcsolják be, 30 másodperc, ha a gépet a fő tápkapcsoló gombbal indítják el. 
Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *4 A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. *5 Beállítókkal és kiemelkedő elemekkel 
*6 A4-es lapok rövid oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumüveget használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati 
körülményektől és a környezettől függően. *7 Nem érvényes a szoftveres AP módra *8 A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, rövid oldali adagolással. Gyári alapbeállítások használatával 
kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *9 Csak színes/szürkeárnyalatos. *10 A tárkapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési 
beállításoktól. *11 Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. *12 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es rövid oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG 
tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, 
amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. 
Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy 
bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2017. december. Ref: MX-B355W/MX-B455W Feladat szám:18719. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.

Általános jellemzők
Sebesség (nyomat/perc, 
másolat/perc) (Max)MX-B355W
MX-B455W

A4*1

35
45

Kezelőpanel kijelzője 7,0"-es színes LCD érintőképernyő
Papírméret*2 (Min. – Max.) A4 – A6

Papírsúly (g/m2)
Fiók 1 Fiók 2 – 4  
Oldaltálca

60 - 105
55 - 220

Papírkapacitás (Alap – Max)
Lap
Fiók

550 - 2.350
1 – 4 (plusz oldaltálca)

Bemelegedési idő*3 (másodperc) 20

Memória (GB)
Másoló/Nyomtató (megosztott)
Merevlemez*4

5
500

Tápellátás Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max) 1,84 (220 - 240V)
Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma)*5

MX-B355W 

MX-B455W
492 x 517 x 588
492 x 517 x 638

Súly (kg) (kb.) 
MX-B355W   
MX-B455W

31
33

Másoló
Eredeti papírméret (Max) A4
Első másolat elkészítésének 
ideje*6 (másodperc)
MX-B355WMX-B455W

5,3
3,7

Folyamatos másolás (Max) 9.999

Másolási felbontás (dpi)
Dokumentum szkennelés 600 x 600, 600 x 400
Szürkeárnyalat szintek 256
Nagyítási (zoom) tartomány (%) 25 – 400, (25 – 200 RSPF/DSPF használatával) 1%-os lépésekben

Beállított másolási arányok (metrikus) 10 arány (5R/5E)

Vezeték nélküli LAN kapcsolat
Kompatibilis szabványok IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód

Biztonság WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*7 , 
WPA2 PSK, WPA2 EAP*7

Hálózati szkenner
Lapolvasási mód Push scan (kezelőpanelen keresztül)

Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)

Lapolvasás sebessége*8 (ipm)
MX-B355W
MX-B455W

Egyoldalas
40
70

Kétoldalas
18
110

Felbontás (dpi) (Max)
Push scan 
Pull scan

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói 
beállításokon keresztül

Fájlformátumok
TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF*9, JPEG*9, 
XPS, kereshető PDF, OOXML  (docx, xlxs, pptx), szöveg 
(TXT), rich text (RTF)

Szkennelés helye Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati 
mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre

Képolvasó segédprogramok Sharpdesk

Dokumentum tárolás
Dokumentumtárolási kapacitás*10 
Fő- és egyéni mappák 
Gyors fájl mappa

Oldal
20.000
10 000

Fájlok
3.000
1 000

Tárolt feladatok*11 Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés

Tároló mappák Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)

Hálózati nyomtató
Felbontás (dpi) 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Interfész USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Támogatott operációs 
rendszer

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

Hálózati protokollok TCP/IP

Nyomtatási protokollok LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, 
FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD

PDL Alapkiépítésben: PCL, eredeti Adobe® PostScript®3TM

Elérhető betűtípusok 80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript®3TM-hoz

Fax
Tömörítési mód MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll Super G3

Átviteli idő*12 (mp.) Kevesebb, mint 3

Modem sebesség (bps) 33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Rögzítési szélesség A4 – A5

Memória (GB) 1 (beépített)


