
MX-3114N/MX-2614N
Digitalt multifunksjonssystem i fullfarger

Du trenger ytelse. Du bryr deg om miljøet. 
/This is Why Sharp multifunksjonsmaskiner er det smarte valget.

KOMPAKT OG KRAFTIG A3 
MULTIFUNKSJONSMASKIN  
I FARGER
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Flotte farger burde ikke bety kompromiss /This is Why 
vi har satt ytelse først.

Du ønsker en A3 multifunksjonsmaskin som både 
er kraftig og enkel å bruke. Den bør også ha 
grønne sertifikat. 

Alt dette og mer til finner du hos de nye MX-2614N 
og MX-3114N.

Maskinene leverer flotte A3 fargeutskrifter, de er 
fullspekket med siste produktivitetsfunksjonene, 
inkludert tilgang til "sky" og driverløs mobil 
utskrift. Fortsatt er de et godt valg for farger som 
er mer miljøvennlige.

Førstevalget for raske A3-jobber i farger 

MX-2614N som skriver ut 26 sider per minutt (spm) 
og MX-3114N som skriver ut 31 spm har alt du 
trenger. 

Du får nettverksutskrift og kopiering i full 
hastighet, automatisk tosidig fargeskanning 
og en 320GB intern harddisk. I tillegg får du 
robust sikkerhet (inkludert tilgangskontroll, 
datakryptering og sikkerhetssletting), Sharpdesk 
programvare for skrivebordskanning og kraftige 
maskinhåndteringsverktøy.

Du kan også legge til et uttrekkbart tastatur for 
enkel datainntasting ved skanning, Wi-fi-adapter, 
en plassbesparende intern etterbehandler, 
hullemodulog faks. I tillegg gir Sharp OSA 
muligheten til en rekke programvareløsninger. 

Alle funksjonene kan kontrolleres fra en 
7.0" berøringsskjerm i farger. Denne viser 
miniatyrbilder av lagrede dokumenter.
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PRODUKTIV A3 FARGER
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Alle de riktige tilkoblingene 

Disse modellene lar deg gjøre mye mer enn 
"vanlige" multifunksjonsmaskiner. Harddisken 
kan for eksempel brukes som nettverkstilkoblet 
lagringsplass (NAS, Nettwork-attached Storage), 
som gjør det enklere å dele filer og samarbeide 
med kolleger.

Vi tilbyr også mulighet for "sky"-tilkobling og til 
å drive Software as a Service (SaaS)-applikasjoner, 
som er utviklet av våre teknologipartnere.

Det er flere gode nyheter for dem som har smart-
telefoner eller nettbrett. Vår gratis Sharpdesk 
Mobile App* lar dem skrive ut, skanne og dele filer 
trådløst uten ekstra drivere eller manuelle oppsett-
prosesser.

Stor papirkapasitet 

Standard papirkapasitet til MX-2614N og MX-3114N 
er på 600 ark og kan utvides til 3100 ark (velg tan-
demskuff for stort utskriftsvolum for lange, uavbrut-
te utskriftsjobber). Med mateskuff for lange ark og 
media kan du også skrive ut bannere. 

Ekstra sikkerhet 

Dersom teamet ditt rutinemessig håndterer sensitiv 
informasjon, er det en god idé å legge til vårt ekstra 
Data Security Kit. Dette kan forhindre uautorisert 
kopiering, skanning, faksing eller arkivering av 
sensitive dokumenter og holde alt under sikker 
kontroll.
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PLASSBESPARENDE INTERN 
ETTERBEHANDLER

USB TRÅDLØS 
NETTVERKSADAPTER

* Blir tilgjengelig senere.
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Vi må alle dele den samme planeten /This is Why 
vi gjør våre produkter mer miljøvennlige.

Multifunksjonsmaskinene med Energy Star-sertifisering 
har et gjennomsnittlig strømforbruk som er lavest i sin 
klasse.

Vi har satt inn LED-lys i skanneren for å bruke 
mindre strøm. Oppvarmingstiden er bare 
18 sekunder. I standby er strømforbruket akkurat 
stort nok til å motta en faks. De "lærer" også 
bruksmønstrene dine og går automatisk til standby 
som kan justeres av brukeren i inaktive perioder. 
Svært få multifunksjonsmaskiner er så miljøvennlige 
som disse.

Strømsparende skanning

En økoskanningsfunksjon holder varmeenheten 
avslått når den ikke er i bruk, noe som gir betyde-
lige innsparinger. 

Dersom du ikke trenger en utskrift, kan du skanne 
originaler direkte til de mest populære formatene 
og så sende dem direkte til skrivebordet ditt, til 
e-postadresser, en mappe i nettverket, en FTP-server 
eller en USB-minnepenn.
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En funksjon for fjerndiagnose lar dem overvåke 
multifunksjonsskriveren gjennom en nettleser, og 
it-helpdesk/serviceavdelingen vil motta e-postmeldin-
ger når det er nødvendig med vedlikehold. 

Sharp fjernenhetsbehandling gir deg også kon-
troll over dine Sharp multifunksjonsskrivere i 
sanntid via en nettleser. Dette gjør teknisk støtte, 
driverinstallering og maskinvareoppgraderinger 
enklere enn noensinne.

Du kan til og med se fjernvisning* og operere 
frontpaneldisplayet, ta kontroll, endre innstillin-
ger, rette opp i problemer og gi ad hoc-opplæring 
uten å forlate plassen din. Alt dette takket være 
vårt innovative fjerntilgangskontrollpanel.

Enkel håndtering og støtte

MX-2614N og MX-3114N er enkle å håndtere. Alle 
viktige innstillinger kan konfigureres fra en egen 
nettside. 

En skriverstatusmonitor på PC-en din lar deg 
sjekke at det er nok toner og papir før du starter 
en jobb. Et blikk på jobbstatusvinduet viser alle 
kopierings- og utskriftjobber og deres nåværende 
posisjon i køen. En melding vil dukke opp så snart 
dokumentene dine er skrevet ut.
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*Krever VNC-programvare.

FJERNSTYRT 
KONTROLLPANEL
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VALG OG KONFIGURERINGSEKSEMPLER

eller eller

5. MX-FN17
Etterbehandler

6. MX-PN11A/C/D
Hullemodul

1. MX-DE12
Kabinett med papirskuff 

for 500 ark

2. MX-DE13
Kabinett med papirskuffer 

for 2 x 500 ark

4. MX-DE20*1

Kabinett med papirskuffer  
for 500 + 2000 ark

3. MX-DE14
Kabinett med papirskuffer  

for 3 x 500 ark 

9. MX-FX11
Faksmodul

10. MX-KB14 N
Tastatur

7. MX-TR13 N 
Ekstra 
motagerbrett
8. MX-LT10
Mateskuff for  
lange ark

Basisenhet
Ekstra motagerbrett

Intern etterbehandler 
Kabinett med papirskuffer for 3 x 500 ark

Basisenhet
Ekstra motagerbrett

Kabinett med papirskuffer  
for 3 x 500 ark

Basisenhet
Ekstra motagerbrett

Intern etterbehandler
Kabinett med papirskuffer for 500 + 2000 ark

11. MX-EB13
USB trådløs nettverksadapter

*1 Blir tilgjengelig senere

13699 Gemini 2 Plus Brochure P4P_NO   7 14/03/13   13:13



7

Basisenhet

1. MX-DE12 Kabinett med papirskuff for 500 ark
A5R - A3, 500 ark (80 g/m2)

2. MX-DE13 Kabinett med papirskuffer for 2 x 500 ark
Øvre/nedre skuff: A5R - A3, 500 ark hver (80 g/m2)

3. MX-DE14 Kabinett med papirskuffer for 3 x 500 ark
Øvre/midtre skuff: A5R - A3, 500 ark hver (80 g/m2)

4. MX-DE20*1 Kabinett med papirskuffer for 500 + 2000 ark
Øvre skuff: A5R - A3, 500 ark (80 g/m2)
Nedre skuff: A4, 1 x 1150 ark, 1 x 850 ark (80 g/m2)

Etterbehandling

5. MX-FN17 Etterbehandler
A3 til B5 (forskjøvet/stift)
A3W til A5R (ikke forskjøvet)
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark*2

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*2

Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)

6. Ekstrautstyr, hullemodul for MX-FN17
MX-PN11A - Tohullsmodul
MX-PN11C - Firehullsmodul
MX-PN11D - Firehullsmodul, bred

7. MX-TR13 N Ekstra motagerbrett

8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir

Faksing

9. MX-FX11 Faksmodul
Super G3 faksmodul 

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Tilkobling 

10. MX-KB14 N Tastatur

11. MX-EB13 USB trådløs netttverksadapter
Muliggjør tilkobling til trådløse nettverk

Utskrift

MX-PF10 Strekfontmodul
Muliggjør utskrift av strekkoder

MX-PK11 PS3-modul 
Muliggjør PostScript-utskrift

MX-PUX1 XPS-modul
Muliggjør XPS-utskrift
(XPS-utskrift krever 2GB ekstra minne)

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet
Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-™ lisenser

MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-lisenssett

Lisenser for Sharp OSA nettverksskannerverktøy

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA (krever MX-AMX2)
1/5/10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®

 
MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul
MX-AMX2 Applikasjonskommunikasjonsmodul
MX-AMX3 Ekstern kontomodul

Sikkerhet

MX-FR40U*1 Data Security Kit

*1Tilgjengelig senere   *2 A4 eller mindre, 80 g/m2. Noen valg er kanskje ikke tilgjengelig på noen områder.
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www.sharp.no

EKSTERNE MÅL

MERKNADER

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet gikk til trykk. 
ENERGY STAR-logoen er et sertifiseringsmerke og kan bare brukes til å sertifisere spesielle produkter som har vist seg 
å oppfylle alle ENERGY STARs programkrav. ENERGY STAR er et USA-registrert varemerke. ENERGY STAR gjelder bare 
for produkter i USA, Europa, Australia, New Zealand og Japan. Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerte 
varemerker fra Microsoft Corporation. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte 
varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation august 2012. Ref: MX-2614N/3114N. Alle varemerker 
anerkjennes. E&OE.

*1  Ved merkespenning. Kan variere avhengig av maskinens tilstand og bruksforhold.
*2  Nødvendig dersom ekstrautstyret MX-PUX1 legges til for XPS-utskrift.
*3  1GB = milliard byte harddiskkapasitet. Den faktiske formaterte kapasiteten er mindre.
*4   Best oppnådd tid basert på A4-kopi, mating med langsiden først fra 1. papirskuff, ved bruk av glassplaten, når maskinen er klar, uten automatisk fargemodus og automatisk fargevalg. Kan variere avhengig av maskinens tilstand og 

 bruksforhold.
*5  Oppløsninger over 600 ppt interpoleres.
*6  Tilleggsutstyret MX-PK11 er nødvendig for Mac OS, EtherTalk og PS3.
*7  PS krever tilleggsutstyret MX-PK11. XPS krever tilleggsutstyret MX-PUX1 og 2GB ekstra minne.
*8    Målt med Sharps standard ark (A4 med 6 % dekning, svart-hvit). Hurtigmappen lagrer minnet med jobbyggefunksjonen. Lagringskapasiteten blir mindre for fargesider.
*9  Krever tilleggsutstyret MX-FX11.
*10  For å vise XPS-filer på PC-er som ikke kjører Windows Vista, må XPS View-applikasjonen være installert.
*11   Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 portrett) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Maskinhastighet	 A4      A3
(spm/kpm)	(maks.)
MX-2614N 	
Farger	 26	 14
Svart-hvit		 26	 14
MX-3114N 	
Farger	 31	 15
Svart-hvit		 31		 15

Papirformat	(min.	–	maks.)	
Skuffer	 A5R	-	A3W
Bypass-skuff	 A5R	-	A3W
	 1200	x	320	mm	(maks.)

Papirtykkelse	(g/m2)
Skuff		 60	–	209	
Bypass-skuff	 55	-	256

Papirkapasitet	(std.	–	maks.)	
Ark	 600	-	3100
Skuffer	 1	-	4	(pluss	bypass)

Oppvarmingstid*1	(sekunder)	 18

Minne 	(GB)	
Standard:	kopimaskin/skriver	(felles)	3
Tilleggsutstyr:	skriver		 2*2

Standard:	harddisk*3		 320

Strømkrav	 Nominell	lokal	vekselspenning	±10	%,	50/60	Hz
Strømforbruk	(kW)	(maks.)		 1,84	(220	-	240	V)
Mål	(mm)	(B	x	D	x	H)		 608	x	642	x	834
Vekt	(kg)	 76,2

GENERELT

Kompresjonsmetode 	 MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll 	 Super	G3/G3
Overføringstid*11 (sekunder)	 Mindre	enn	3
Modemhastighet (bps)		 33	600	-	2400	med	automatisk	nedtrapping
Overføringsoppløsning	(ppt)
	 Std	 203,2	x	97,8
	 Ultrafin	 406,4	x	391
Opptaksbredde	 A5	-	A3
Minne	(GB)	 1
Gråtonenivåer	 256

FAKS (krever tilleggsutstyret MX-FX11)

Originalformat (maks.)		 A3

Tid før første kopi*4 (sek.)  Fullfarge	 svart-hvit
MX-2614N 	 8,1	 	 5,9
MX-3114N 	 7,9	 	 5,8

Kontinuerlig kopiering (maks.)	 999

Oppløsning (ppt)
Skanning	(farge)		 600	x	600
Skanning	(svart-hvit)		 600	x	600,	600	x	400,	600	x	300
Utskrift	 600	x	600,	9600	tilsvarende*5	x	600
		 (avhengig	av	utskriftsmodus)

Graderingsnivåer  256
Zoom-område	(%)	 25	-	400	(25	-	200	med	RSPF)	i	trinn	på	1	%
Forhåndsinnstilte kopigrader  10	(5R/5E)

KOPIMASKIN

Dokumentarkiveringskapasitet	(sider/eller	filer)
Hoved-	og	brukermapper	 20	000*8	eller	3000	
Hurtigfilmappe	 10	000*8	eller	1000
Lagrede jobber	 Kopiering,	utskrift,	skanning,	faksoverføring*9

Filmapper	 Hurtigmappe,	hovedmappe,	brukermappe
	 (maks.	1000	mapper)	
Konfidensiell lagring Passordbeskyttelse

DOKUMENTARKIVERING

NETTVERKSSKRIVER

Oppløsning (ppt) 600	x	600,	9600	tilsvarende*5	x	600

Grensesnitt USB	2.0
	 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Støttet OS	 Std	 Windows®	XP,	Windows	Server®	2003/2008/2008R2,
	 	 Windows	Vista®,	Windows®	7
	 Ekstra*6		 Mac	OS	X,	10.4.11,	10.5	-	10.5.8,	10.6	-	10.6.8,	10.7	-	10.7.4

Nettverksprotokoller*6 TCP/IP	(IPv4,	IPv6),	IPX/SPX	(NetWare),	EtherTalk	(AppleTalk)

Utskriftsprotokoller LPR,	Raw	TCP	(port	9100),	POP3	(e-postutskrift),	HTTP,	Novell
 Printserver-program	med	NDS	og	Bindery,	FTP	for	nedlasting
 utskriftsfiler,	EtherTalk-utskrift,	IPP

PDL-emulering	 Std	 PCL	6
	 Ekstra*7	 PS3,	XPS
Tilgjengelige skrifttyper PCL	 80	
 PS3*6	 136	

NETTVERKSSKANNER

Skannemetode	 Push-skanning	(via	driftspanel)
	 Pull-skanning	(TWAIN-kompatibelt	program)

Oppløsning (ppt)
Push-skanning 100,	200,	300,	400,	600
Pull-skanning 75,	100,	150,	200,	300,	400,	600
 50	-	9600*5	via	brukerinnstilling

Filformater	 TIFF,	PDF,	PDF/A-1b,	kryptert	PDF,	JPEG	(kun	farger),	XPS*10

Skannedestinasjoner	 Skanning	til	e-post,	skrivebord,	FTP-server,	nettverksmappe	(SMB),
	 USB-minne

Skannerverktøy	 Sharp	OSA	Network	Scanner	Tool,	Sharpdesk,	Sharpdesk	Mobile

Vist med ekstrautstyr
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