
Gyors, sokoldalú fekete-fehér MFP 
minden forgalmas irodába

MX-M310 / MX-M260
Digitális Multifunkciós Rendszer
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Max. 31/26 
oldal/perc

Hatékony 
segédprogramok

MX-M310 / MX-M260 – Gyors, sokoldalú fekete-fehér MFP

Hatékony, nagy teljesítményű és termelékeny, 
kis és közepes munka-csoportok számára

A most bemutatkozó új MX-M310 és MX-M260, A3 

fekete-fehér multifunkciós rendszer a szükséges erőt, 

hatékonyságot és termelékenységet kínálja, hogy 

mindig az egyre szorosabb határidők előtt járjon.

Akár percenként 31 oldal nyomtatására és másolására 

is alkalmas, lenyűgözően fejlett termelékenységi 

megoldásokkal kapható, ami tartalmazza az 

automatikus kétoldalas nyomtatást, illetve opcionális 

piacvezető dokumentumkezelő szoftverünket, 

ezért az MX-M310 és az MX-M260 ideális választás 

bármely modern iroda részére.

Az új gépek rendkívül sokoldalúak. Válassza ki a 

munka kapacitásnak megfelelő modellt és rendeljen 

hozzá opcionális faxot, hálózati szkennelést, hálózati 

nyomtatást, a legújabb biztonsági alkalmazásokat, 

kiegészítő papíradagoló tálcákat és a helytakarékos 

belső fi nishert, hogy a berendezés tökéletesen 

alkalmazkodjon üzlete igényeihez. 

Bármilyen kiépítés mellett dönt, korszerű 

megjelenésüknek köszönhetően ezek az új MFP-k 

tökéletes választások egy modern irodába.

Egyszerű használat

Amint bekapcsolja, azonnal élvezheti az MX-M310/MX-M260 

előnyeit. A 8,1 hüvelykes érintőképernyős LCD vezérlőpanelnek 

köszönhetően könnyen elérhetők a legfontosabb funkciók – nem 

szükséges hozzá speciális képzés – és a papírkapacitást kibővítheti 

2100 lapra a hosszabb, megszakítás nélküli nyomtatáshoz.

Könnyen kezelhető

A hatékony segédprogramok* könnyűvé és gyorssá teszik a 

beállításokat, ennek köszönhetően új MFP-jét teljes mértékben 

felügyelheti egy standard web böngészőn keresztül. A működési 

státuszt, a festékszintet és a papír adagolást a számítógépe 

munkaasztala mellől ellenőrizheti mielőtt új munkába kezdene. 

Mindkét berendezésnek kifogástalan a környezetvédelmi 

tanúsítása, és tökéletesen megfelelnek a legújabb Energy Star 1.1 

szabvány előírásainak.

* Szükséges az MX-PB12 kiegészítő hálózati nyomtatási opció.

MX-M310_M260_10762 Sharp Androme3   3MX-M310_M260_10762 Sharp Androme3   3 2010.01.27.   13:37:282010.01.27.   13:37:28



Helytakarékos 
belső fi nisher

Energy Star 
V1.1 tanúsított

Minden forgalmas irodába 

MX-M310 / MX-M260 – Legfontosabb jellemzők

Hatékony másolás

•   Nagy nyomtatási sebesség 31/26 oldal/

perc és rövid az első másolat elkészülési 

ideje.

•   Automatikus munkabefejezés, opcionális 

helytakarékos belső fi nisher.

•  Opcionális 100 lapos kétoldalas 

dokumentumadagoló és standard duplex 

modul.

•  Hatékony: Egyszer szkennel/Sokat 

nyomtat, elektronikus leválogatás, és 

eltolásos kirakás.

•  Sokoldalú képszerkesztési funkciók.

•  Feladategyesítés funkció a nagy 

dokumentumokhoz.

Hatékony nyomtatás

•  Egyszer rippel/sokat nyomtat funkció a 

31/26 oldal/perc sebességhez.

•  Standard SPLC (Sharp nyomtató leíró 

nyelv tömörítéssel) nyomtató.

•  Opcionális PCL5e/PCL6 és PostScript 3 

emuláció.

•  Bővítéssel hálózati nyomtatás és 

segédprogramok. 

•  Kompatibilis a legújabb operációs 

rendszerekkel és hálózati protokollokkal, 

ideértve az IPv6*1-t.

•  A magas szintű nyomtatási funkciók 

tartalmazzák a PDF/TIFF közvetlen 

nyomtatást*2.

Opcionális hálózati szkennelés 

•  Szkennelés e-mailbe/FTP szerverre/

asztalra.

•  Sharpdesk a könnyű, integrált PC-s 

dokumentumkezeléshez.

•  Az LDAP támogatásnak köszönhetően 

könnyen böngészhet e-mail címek 

között.

•   Az opcionális alkalmazás integráló 

modul*3 lehetővé teszi, hogy 

információkat, vagy meta adatokat adjon 

hozzá a beszkennelt dokumentumhoz.

Opcionális fax

•  A Super G3 (33,6 Kb/s sebességű 

modem) és JBIG tömörítés a gyors átvitel 

érdekében.

•  A gyors online adatátvitel, nagymérték-

ben csökkenti a várakozási időt.

•  PC-fax funkciónak köszönhetően a PC-ről 

tud faxot küldeni.

•  Kétoldalas fax küldés és fogadás.

Több szintű biztonság

•  A biztonságos hálózati interfész letiltja az 

illetéktelen hozzáférést*1.

•  Az opcionális adatbiztonsági készlet 

titkosítja és törli a bizalmas adatokat.

•  SSL (Secure Sockets Layer) és IPsec a 

biztonságos hálózati kommunikációhoz*1.

•  A bizalmas nyomtatás funkció PIN kódos 

azonosítással biztosítja a nyomatatást*1.

•  Felhasználó azonosítás hálózati 

szkenneléshez.

Felhasználó és környezetbarát

•  8,1 hüvelykes érintőképernyős LCD 

vezérlőpanel.

•  Maximum 2100 lapos papírkapacitás, 

automatikus tálcaváltással.

•  A munka elválasztó opció külön 

tálcába helyezi a másolatokat és a 

nyomtatásokat/faxokat.

•  A legújabb Energy Star 1.1 változatnak 

megfelelő tanúsítással.

*1 Opcionális MX-PB12 szükséges.

*2  Opcionális MX-PB12 szükséges és a közvetlen PDF 

nyomtatáshoz opcionális MX-PK10 is szükséges.

*3 Opcionális MX-AMX1, MX-NSX1 és MX-PB12 szükséges.
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Opcionális 
munka 
elválasztó

2100 lapos 
papír kapaci-
tásig 

Gyors, jó minőségű nyomtatás és másolás 

Az új MX-M310 és MX-M260 teljesítménye elegendő, hogy a teljes 

munkacsoport nyomtatási és másolási igényeit kielégítse.

A siető munkatársak szeretni fogják a magas nyomtatási 

sebességet: akár 26 vagy 31 A4 oldal percenként (ppm), modelltől 

függően és akár 15 vagy 17 oldal percenként (ppm) A3-as 

méretben. Mi sem gyorsabb, mint másolni. Ám a „percenkénti 

oldalak száma” csak egy a számos teljesítménynövelő tulajdonság 

közül.

A Sharp nyomtató leíró nyelv tömörítéssel (SPLC) a legmagasabb 

sebességen vezérli a munkát, az automatikus kétoldalas 

nyomtatás és másolás az alapkivitel része, továbbá a magas szintű 

egyszer rippel/sokat nyomtat funkció biztosítja a többpéldányos 

nyomtatásokat a PC-ről történő egyszeri adatátvitel alapján. Adja 

hozzá a hálózati nyomtatás opciót és meglátja minden kollegája 

sokkal hatékonyabbá válik.

Hatékony másolás

Az első másolat 4,8 másodperc*1 vagy ennél kevesebb idő alatt 

készül el, ennek köszönhetően a másolás gyors és hatékony, az 

E-Sort és eltolásos kirakás funkcióknak köszönhetően könnyen 

készítheti el többpéldányos, különválogatott dokumentumait 

(és külön kezelheti a példányokat) anélkül, hogy terjedelmes 

szortírozóra lenne szüksége.

Választhatja a helytakarékos belső fi nishert az automatikus 

válogatásra, tűzésre és eltolásos kirakásra.

Igényes funkciók és opciók

Az MX-M310 és az MX-M260 a legnehezebb feladatokkal 

is megbirkóznak. Az opcionális 100 lapos kétoldalas 

dokumentumadagoló segítségével könnyedén készítheti kétoldalas 

másolatait, a feladategyesítés funkcióval a nagy lapszámú 

dokumentumokat több részletben beolvasva egyesítheti. Ezen kívül 

egy sor hatékony képszerkesztő funkció áll rendelkezésére a képek 

még alaposabb felügyeletére, illetve sokoldalú felhasználására.

Első ránézésre

•  Gyors, hatékony kétoldalas nyomtatás és másolás, A3-as 

méretig.

•  Az első másolat elkészülési ideje rövid*1: 4,5 mp (MX-M310) és 

4,8 mp (MX-M260).

•  Magas kimeneti minőség: 1200 x 600 dpi felbontásnak felel meg 

simítással.

•  Új, festék a magasabb képminőséghez.

•  Sharp nyomtató leíró nyelv tömörítéssel (SPLC) alapkivitelben 

a nagyobb teljesítmény eléréséhez.

•  Az opcionális hálózati nyomtatás*2 kompatibilis a legtöbb 

rendszerrel, Windows Vista®, Windows 7*3 és IPv6.

•  Az opcionális helytakarékos belső fi nisher az automatikus 

válogatásra, tűzésre és eltolásos kirakásra.

•  Az opcionális munka elválasztó megakadályozza, hogy 

összekeveredjenek a dokumentumok.

•  A magas szintű nyomtatási funkciók tartalmazzák a PDF/TIFF 

közvetlen nyomtatást*4.

•  Opcionális PCL5e/PCL6 és PostScript 3 emuláció. 

•  Az 1100 lapos papírkapacitás 2100 laposra bővíthető, 

automatikus tálca váltással.

•  Speciális alkalmazások 

 -  Másolat (Carbon copy) nyomtatás*2 – nyomtasson több 

példányt ugyanazon adat alapján fehér és/vagy színes papírra 

különböző papíradagoló tálcákból.

 -  Átfedés*2 – olyan dokumentum formázásokat tárol, mint 

például a fejléces levélpapír, aminek köszönhetően nem 

szükséges többé előnyomott papírra dolgoznia.

 -  Vonalkód karakterkészlet (font)*2*5 nyomtatás funkcióval – 

praktikus, házon belüli, vonalkódos dokumentumok elkészítését 

teszi lehetővé.

*1  A legjobb mért idő az A4 másolással, álló adagolással az 1. papírfi ókból, 

üveglapról, ha a berendezés már készen áll. Változhat a berendezés állapotától 

és az üzemelési környezettől függően.

*2 Opcionális MX-PB12 szükséges.

*3 Későbbi időpontban lesz elérhető.

*4  Opcionális MX-PB12 szükséges és a közvetlen PDF nyomtatáshoz MX-PK10 is 

szükséges.

*5  Opcionális AR-PF1 szükséges.

MX-M310 / MX-M260 – Gyors, sokoldalú fekete-fehér MFP
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Új arculatú 
Sharpdesk

Kétoldalas
szkennelés

Magas szintű szkennelés és fax opciók 

Az MX-M310 és az MX-M260 funkcionalitását még tovább 

bővítheti a magas szintű hálózati szkennelés és faxolás funkciókkal. 

Papír dokumentumokat közvetlenül a PC asztalra, egy FTP szerverre, 

vagy bármilyen érvényes e-mail címre szkennelheti. Az e-mailbe 

szkennelés különösen praktikus az LDAP támogatásnak köszönhe-

tően, amivel böngészhet az e-mail címek között és kiválaszthatja a 

címzetteket a központi címlistából. Válassza az opcionális Alkal-

mazás Integráló Modult*1, hogy a szkennelt dokumentumokhoz 

információkat csatolhasson mielőtt elküldi, vagy elmenti őket.

A fax opcióval küldhet és fogadhat kétoldalas faxokat, a Super 

G3 fax modullal és JBIG tömörítéssel a gyors online adatátvitel 

érdekében, és a PC-faxolással közvetlenül a Microsoft® Word vagy 

más alkalmazásokból faxolhat.

Könnyű dokumentumkezelés a Sharpdeskkel

Az MX-M310 és az MX-M260 a legújabb, új arculatú Sharpdesk-

kel*2 rendelkeznek. Ez a mi hatékony és könnyen kezelhető 

dokumentumkezelő szoftverünk, mely tartalmaz egy központi 

alkalmazást, melynek segítségével távolról egyszerre telepítheti 

több hálózati munkaállomásra az Active Directory-n keresztül. A 

Sharpdesk segítségével a felhasználók 200 különböző fájlformá-

tumú dokumentumot kezelhetnek, módosíthatnak egy egyszerű 

alkalmazással a PC asztalán, egyesíthetnek digitális és papír alapú 

dokumentumokat.

• Valós idejű asztal, bélyegképes nézet megjelenítéssel.

•  Praktikus távoli „push” telepítés az Active Directory-n 

keresztül. 

•  A Sharpdesk Imaging tartalmaz annotációs eszközöket is a 

papírnélküli korrektúrához.

 •  A Composer segítségével különböző típusú dokumentumokból 

egy anyagot csinálhat.

•  Az Optikai karakterfelismerés a dokumentumokat 

szerkeszthető szövegfájlokká alakítja.

•  Az Output Zone elosztja a fájlokat e-mail címek, nyomtatók és 

egyéb alkalmazások között.

•  Fájlkeresés segítségével, kereshet fájlnév, kulcsszó, vagy 

bélyegkép alapján.

Első ránézésre

Szkennelés

•  Könnyen kezeli a széles, kétoldalas szkennelési feladatokat a 

100 lapos papíradagolóval.

•  Szkenneljen A3-as méretig közvetlenül a PC asztalra, e-mailbe, 

vagy FTP szerverre.

•  A Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) támogatásnak 

köszönhetően könnyen böngészhet e-mail címek között.

•  Könnyű szöveg bevitel az LCD kezelőpanelről, plusz beállítások, 

gyakran használt címek és üzenetek funkciók.

Faxolás

•  Nagy sebességű faxolás a Super G3/JBIG tömörítéssel és gyors 

online adatátvitel.

•  PC-Fax*3 – Küldjön adatokat közvetlenül a PC-ről egy fax 

készülékre anélkül, hogy papírra kellene nyomtatnia.

•  Duplex faxolás – küldjön és fogadjon szimpla és kétoldalas*4 

faxokat A3-as méretig.

•  Munka elválasztó*5 külön választja a beérkező faxokat a 

nyomtatástól, fénymásolástól.

•  500 db egygombos automata hívógomb, plusz Flash memória 

az adatvesztés elkerülése érdekében.

*1 Opcionális MX-AMX1 szükséges.

*2 Opcionális MX-NSX1 szükséges, amely tartalmaz 10 Sharpdesk licenszt.

*3 Kizárólag Windows környezetben.

*4 MX-RP10 szükséges a kétoldalas fax küldéshez.

*5 Opcionális MX-TR11 szükséges.

Minden forgalmas irodába 
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Adatbiztonság 

Nyomtató Ad-
minisztrációs 
Alkalmazás

Átfogó biztonság és könnyű eszköz kezelés 

Az MX-M310 és az MX-M260 szigorú, mindenre kiterjedő 

biztonságot nyújt, megbízhatóan védi az MFP-t, dokumentumait és 

a hálózatot.

Az opcionális adatbiztonsági készlet például automatikusan 

titkosítja és törli a bizalmas adatokat az MFP belső memóriájából, 

amikor a munka befejeződik, megelőzve a bizalmas információk 

illegális megszerzését. Megadhat továbbá egy biztonságos 

hálózati interfészt, ami IP/MAC cím szűrőt alkalmaz a tűzfal 

működtetéséhez, ezzel megakadályozva az ismeretlen felhasználók 

csatlakozását az MFP-hez.

Az MFP által, a dokumentum elkészítése előtt, a felhasználóktól 

kért PIN kód segítségével elkerülheti annak veszélyét, hogy egy 

kényes dokumentum illetéktelen kezekbe kerüljön, továbbá a 

berendezés összes funkciójához való hozzáférést ellenőrizheti a 

jelszóval és felhasználó azonosítással. 

A Sharp nyomtatófi gyelő*2 lehetővé teszi, hogy a munka 

megkezdése előtt a felhasználók távolról ellenőrizzék az 

MFP üzemállapotát, a festékszintet, a papíradagolókat és a 

funkciók beállításait, ezzel is elkerülve a váratlan késéseket és 

időveszteséget. 

Ráadásul az opcionális Nyomtató Adminisztrációs Alkalmazás 

(PAU)*2 segítségével a konfi gurálás egyszerre gyors és könnyű, 

mindezt a web böngészőn keresztül tudja kézben tartani.

A web alapú rendszer beállításokban*2 olyan funkciókat 

konfi gurálhat, mint a címjegyzék és a kezelők hozzáférése a 

hálózaton keresztül, továbbá ellenőrizheti a költségeket az 

MFP felhasználók korlátozásával: ki, mennyit és milyen célból 

használhatja a készüléket.

Távoli diagnosztika

Az MX-M310 és az MX-M260 a web böngészőn keresztül 

felügyelhető, és a gép állapota, mint például az „alacsony 

festékszint” megjelenik az MFP weboldalán. Mindemellett az olyan 

lehetőségek, mint az E-mail státusz és fi gyelmeztetés e-mailes 

üzeneteket hoznak létre és küldenek, amikor karbantartás, vagy 

javító tevékenység szükséges.

*2 Opcionális MX-PB12 szükséges.

Hatékony hálózati segédprogram

Első ránézésre

•  Az opcionális adatbiztonsági készlet*1 használat után törli a 

bizalmas adatokat a belső memóriából.

•  Biztonságos hálózati interfész*2 megakadályozza, hogy 

illetéktelen felhasználók belépjenek.

•  Secure Sockets Layer (SSL) titkosítja a kommunikációs adatokat, 

ezzel megakadályozva a hálózatból az adat „kiszivárgást”*2.

•  IPv6 és IPsec kompatibilitása*2 biztosítja a hálózat biztonságát 

magasabb szinten is.

•  A bizalmas nyomtatás funkció*2 a nyomtatás megkezdése előtt 

kért PIN kóddal védi az információkat.

•  A felhasználó azonosítás és bejelentkezés segítségével kizárólag 

engedélyezett felhasználók léphetnek be.

•  Az engedélyezés/elszámolás funkció segítségével nyomon 

követheti és ellenőrizheti az alkalmazottak, vagy részlegek által 

történő felhasználást.

*1 Opcionális MX-FR17U szükséges (MX-M260) vagy MX-FR18U (MX-M310).

*2 Opcionális MX-PB12 szükséges.

MX-M310 / MX-M260 – Gyors, sokoldalú fekete-fehér MFP
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Csatlakozási 
opciók

Munka befe-
jezési opciók

MX-M310 / MX-M260 – Opciók

Shown with options.

628 mm

1,103 mm

623 mm

Munkabefejezés

1. MX-FN13 Belső fi nisher
  A3–A5
 Papírkapacitás: 500 lap (A4, 80 g/m2),
 250 lap (A3, 80g/m2)
 Tűzési kapacitás: 50 lap (A4), 30 lap (A3)
 Tűzés pozíció: 1 pozíció

2.  MX-TR11 Munka elválasztó tálca
  Külön választja a nyomtatott anyagot a munka 

típusától függően
 (nyomtatás/másolás/fax)
  A3–A5
 Papírkapacitás:
 Felső tálca: 100 lap
 Alsó tálca: 500 lap

Alap egység

3.  MX-VR10 Dokumentumfedél

4.  MX-RP10 Kétoldalas dokumentumadagoló
  A3-tól A5 méretig, 100 lap (90 g/m2), 

35–128 g/m2 (simplex), 52–105 g/m2 (duplex)

5. MX-TE10 Kimeneti tálca
 A3-tól B5R méretig, 100 lap, 56–105 g/m2

 Opcionális MX-FN13 szükséges

6. MX-DE10 500 lapos papírfi ók
 A3 B5R, 500 lap (80 g/m2), 56–105 g/m2

7. MX-DE11 2x500 lapos papírfi ók
 A3 B5R, 1000 lap (80 g/m2), 56–105 g/m2

8. Szekrény
  Két szekrény választható, a választott 

fi ókkonfi gurációnak megfelelően.
 MX-DS11 Magas szekrény
 MX-DS12 Alacsony szekrény

Csatlakozótábla

AR-SM5 256 MB memória
AR-SM6 512 MB memória

Nyomtatás

MX-PB12 Hálózati nyomtató bővítő készlet
MX-PK10 PS3 Bővítő készlet
Lehetővé teszi a PostScript nyomtatást
AR-PF1 Vonalkód karakter készlet
AR-PF2 Flash ROM készlet

Faxolás

AR-FX7 Fax bővítő készlet
Super G3 fax modul
AR-MM9 8 MB Fax memória

Szkennelés

MX-NSX1 Hálózati szkenner bővítő készlet
(opcionális MX-PB12 szükséges)
MX-AMX1 Alkalmazás integráló modul
(opcionális MX-NSX1 és MX-PB12 szükséges)

Sharpdesk licenszek

MX-USX1 x 1 felhasználó
MX-USX5 x 5 felhasználó
MX-US10 x 10 felhasználó
MX-US50 x 50 felhasználó
MX-USA0 x 100 felhasználó

Biztonság

AR-FR17U adatbiztonsági készlet MX-M260-hoz
AR-FR18U adatbiztonsági készlet MX-M310-hez

Minden forgalmas irodába 

5. MX-TE10

6. MX-DE10 7. MX-DE11

2. MX-TR11

1. MX-FN13

8. MX-DS11 8. MX-DS12

4. MX-RP103. MX-VR10

1103 mm

Opciókkal
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Specifi kációk

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A nyomtatás 
időpontjában minden információ pontos volt. Az ENERGY STAR logó tanúsító jelzés, ami csak 
arra használható, hogy az ENERGY STAR program követelményeinek megfelelő termékeket 
tanúsítson. Az ENERGY STAR az USA-ban bejegyzett védjegy. A Windows, Windows XP, Windows 
Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az SAP és minden SAP 
logó az SAP AG bejegyzett védjegye Németországban és más országokban. A Citrix a Citrix 
Systems, Inc és leányvállalatai bejegyzett védjegye, be lehet jegyezve az Egyesült Államok 
Szabadalmi hivatalában, illetve más országokban. Az összes többi vállalatnév, terméknév és logó 
a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2009 Ref: 
BR_MX-M310/260. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

*1 Névleges feszültségen. Változhat a berendezés állapotától és az operációs környezettől függően. *2 A méretek és a súly nem tartalmazzák a dokumentumfedelet és a fordítós lapadagolót. *3 A legjobb mért idő az A4 másolással, álló 
adagolással az 1. papírfi ókból, üveglapról, ha a berendezés már készen áll. Változhat a berendezés állapotától és az operációs környezettől függően. *4 Opcionális MX-PK10 szükséges Mac OS-hez, EtherTalk-hoz és PS3-hoz. *5 Későbbi 
időpontban lesz elérhető *6 128 MB vagy még több kiegészítő memória. *7 A Sharp szabványos tesztoldalával körülbelül 700 karakter (A4 álló), standard felbontással, SUPER G3 üzemmódban, 33 600 bps, JBIG tömörítéssel.

 Általános 
Nyomómű sebessége (max.)  A4 álló A3

MX-M310  31 oldal/perc  17 oldal/perc

MX-M260  26 oldal/perc  15 oldal/perc

Lapméret Maximum A3, minimum A5

Papírsúly Fiók: 56 g/m2–105 g/m2 

   Kézi lapadagoló: 56 g/m2–200 g/m2

Papírkapacitás  Alapkivitelben 1 100 lap 

   (2 db 500 lapos tálca és egy 100 lap kapacitású kézi lapadagoló)

   Maximum: 2 100 lap 

   (4 db 500 lapos tálca és egy 100 lap kapacitású kézi lapadagoló)

Felfűtési idő*1 

MX-M310  25 mp. vagy kevesebb

MX-M260  23 mp. vagy kevesebb

Memória Alapkivitel: 32 MB

   Maximum: 1056 MB

Hálózati követelmények Névleges helyi váltófeszültség ±10%, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel (max.)  1,45 kW (220–240 V)

Méretek*2 (Szé. x Mé. x Ma.) 623 x 628 x 653 mm

Tömeg*2 (kb.)  46 kg

 Másoló  
Lapméret Maximum A3

Első másolat elkészülési ideje*3 

MX-M310  4,5 mp.

MX-M260  4,8 mp.

Folyamatos másolás Maximum 999 másolat

Felbontás Szkennelés: 400 x 600 dpi

   Nyomtatás: 600 x 600 dpi

Árnyalatok Szkennelés: 256 árnyalat, Nyomtatás: 2 árnyalat

Zoom tartomány 25–400% (50–200% RSPF használatával) 1%-os lépésekben

Előre beállított másolási arányok 10 arány (5 kicsinyítés/5 nagyítás)

 Nyomtató (standard SPLC driver)
Felbontás 600 x 600 dpi

Javított felbontás  600 x 1200 dpi simítással egyenértékű

Memória Megosztott

Csatlakozó USB 2.0

Támogatott op. rendszerek Windows® 2000/XP, Windows Vista®

PDL emuláció SPLC (Sharp nyomtató leíró nyelv tömörítéssel)

 Hálózati nyomtató (opcionális MX-PB12 szükséges)

Memória Alapkivitel: 64 MB

   Maximum: 320 MB

Interfész 10Base-T/100Base-TX

Támogatott op. rendszerek*4  Standard: Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008, 

Windows Vista®, Windows 7*5

Opcionális Mac OS 9.0–9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 

10.5–10.5.6

Hálózati protokollok*4 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Nyomtatási protokollok   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell 

nyomtató szerver alkalmazás NDS és Bindery, FTP a nyomtatási fájl 

letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP

PDL emuláció Alapkivitelben: PCL 6/5e 

   Opcionális: PS3 emuláció*4

Fontok 80 font PCL, 136 font PS3 emulációhoz*4

Segédprogram Sharp nyomtató adminisztrációs alkalmazás, Sharp állapotfi gyelő 

 Hálózati szkenner (opcionális MX-NSX1,MX-PB12, és memória*6 szükséges)

Szkennelési mód  Kézi szkennelés (vezérlőpulton keresztül)

Behúzó szkennelés (TWAIN alkalmazással)

Felbontás  200, 300, 400, 600 dpi

Fájlformátumok TIFF, PDF

Szkenner segédprogramok Sharpdesk

Szkennelési célok Szkennelés e-mailbe, asztalra, FTP szerverre

 Fax (opcionális AR-FX7 szükséges)

Tömörítés MH/MR/MMR/JBIG

Kommunikációs protokoll Super G3/G3

Átviteli idő Kevesebb mint 3 mp*7

Modem sebessége 33 600 bps–2 400 bps automatikus visszakapcsolással

Átviteli felbontás  Alap: 203,2 x 97,8 dpi 

Super Fine: 406,4 x 391 dpi

Rögzítési tartomány A3–A5

Memória Alapkivitelben 2 MB fl ash memória, max. 10 MB opcióval

Szürkeskála 256 árnyalatnak megfelelő

MX-M310 / MX-M260
Digitális Multifunkciós Rendszer

SHARP Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Liget utca 1.
Telefon: +36 23 815 000, Fax: +36 23 815 001
E-mail:  marketing.hungary@sharp.eu
További információk: www.sharp.hu
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