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Sikkerhet og fleksibilitet i 
skjønn forening.
Å sikre at informasjonen din er godt beskyttet burde ikke 
hindre det i å bruke og dele den raskt og enkelt. 

Med Sharps nye MX-C304W/MX-C303W A4 fargemultifunksjons-
skrivere kan du få det beste av begge verdener. De er 
utformet for å beskytte din verdifulle forretningsinformasjon, 
men også gi deg fleksible arbeidsflyter – med eksepsjonell 
brukervennlighet, enkel tilkobling og 
uanstrengt mobilitet for å optimalisere 
arbeidsstyrkens effektivitet. Disse 
funksjonene førte, sammen med den 
beviste påliteligheten og verdien, til at 
Sharp mottok den prestisjefylte prisen 
«Buyers Lab Copier MFP Line of the 
Year».

Det kompakte designet og det omfattende funksjonsutvalget 
betyr at de har den praktiske funksjonaliteten fra en 
skrivebordsmaskin og samtidig ytelse i stordriftsklassen på linje 
med en A3-multifunksjonsskriver. Dette gjør dem til det ideelle 
valget for arbeidsgrupper i små og mellomstore bedrifter eller i 
organisasjoner som ønsker en enkel måte å øke produktiviteten 
på i et travelt kontormiljø.

Få mer gjort – raskere
Med utskriftshastigheter på 30 spm i farger og svart-hvitt får du 
en umiddelbar produktivitetsøkning. Spesielt siden den nye 
AEPE (Adobe Embedded Printer Engine) bidrar til å levere 80 % 
raskere utskrift fra mobil, sky og USB. Du kan også spare enda 
mer tid på grunn av den fleksible papirkapasiteten, som kan 
utvides fra 300 til opptil 2700 ark. Det betyr mindre nedetid og 
minimalt med minimalt med tilsyn.

Det er ikke bare utskriften som går raskere. Du kan skanne og 
digitalisere tosidige dokumenter i hastigheter på opptil 110 spm 
med MX-C304W. De kan også skanne opptil 25 visittkort om 
gangen, eller begge sider av opptil fire kort. Denne raske 
dokumentdigitaliseringen er perfekt for travle miljøer, for 
eksempel resepsjoner, hvor tiden er knapp.
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Hvorfor gjøre ting vanskeligere enn nødvendig? Sharps 
multifunksjonsskrivere er utformet for å gjøre livet enklere

Design for økt produktivitet
Disse multifunksjonsskriverne forenkler hverdagens utskrifts-, 
kopierings- og skanneoppgaver – og gir besparinger med sin 
effektivitet og sine mer fleksible måter å arbeide på.

En stor innebygd harddisk på 500 GB kan lagre mye større og 
mer komplekse dokumenter, og alt er raskt tilgjengelig med et 
effektivt dokumentarkiveringssystem. Det mest praktiske av alt 
er Sharps Office Direct Print-teknologi*, som gir deg anledning 
til å skrive ut hva som helst uten en gang å måtte logge deg 
på PC-en. Bare gå bort til multifunksjonsskriveren, sett inn en 
USB-minnepenn med bilder, Adobe PDF-filer eller Microsoft® 
Office-filer, og skriv ut det du trenger. Du kan også raskt skanne 
og lagre dokumenter direkte på USB-minnepinnen.

Du kan til og med slippe å taste inn igjen viktig informasjon 
hvis du bare har en papirkopi. En kraftig OCR-funksjon 
(Optical Character Recognition) gjør det mulig å skanne inn og 
konvertere dokumenter til fullt søkbare PDF-filer og redigerbare 
Microsoft® Office-filer (Word, PowerPoint og Excel).

Sharps optimaliserte programvareløsninger hjelper deg også 
å optimalisere måten du arbeider på. De er utformet for å 
redusere utskrifts- og kopieringskostnader, forenkle måten 
du lagrer og deler dokumenter på, sikre fleksibel tilgang når 
du er på farten, og strømlinjeforme arbeidsflyter og daglige 
administrasjonsoppgaver.

Så enkelt du vil
Det kan være virkelig frustrerende når du har det travelt og må 
sløse bort tid på å slite med vanskelig teknologi eller innfløkte 
innstillinger. Med disse multifunksjonsskriverne trenger du ikke 
det! Den intuitive betjeningen betyr at selv 
de mest komplekse prosesser blir enkle – 
Sharp mottok også «Buyers Lab 'Ease of Use' 
PaceSetter»-prisen for de kraftige utskrifts- og 
skannefunksjonene og det brukervennlige 
grensesnittet på enhetene sine. 

De har store, 7-tommers farge-LCD-skjermer med 
berøringsfunksjonalitet som kan vippes for å bli lettere å se. 
Enkel modus sikrer også at alle de hverdagslige funksjonene, 
som skanning og kopiering, vises med store ikoner som gir 
direkte tilgang. Hvis du har andre funksjoner du bruker mye, 
kan du også dra og slippe ikonene for dem til din personlige 
startside for raskere tilgang.

* MX-C303W krever tilleggsutstyret MX-PU10. Denne funksjonen aktiveres via DirectOffice™-teknologi.

Sett inn USB-enheten, og begynn å skrive ut eller skanne.

Brukerne kan tilpasse startskjermen så de arbeider mer effektivt.

Sharp Corporation
BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 

2018–2019
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Beskytt dataene  
dine bedre.
Tap av forretningsinformasjon kan 
få katastrofale konsekvenser for 
produktivitet og lønnsomhet. Derfor er 
det viktig å beskytte seg godt. 
Sharps multifunksjonsskrivere MX-C304W/MX-C303W 
inneholder de mest avanserte sikkerhets- og 
tilgangskontroller. De sikrer at den verdifulle informasjonen og 
åndsverkseiendommen blir skikkelig beskyttet, så du unngår 
avbrudd i forretningsdriften.

De omfattende lagene av sikkerhet gir effektiv beskyttelse både 
for nettverk og data:

•  Egenreparasjon – En hovedkopi av systemets 
driftsinnstillinger blir lagret lokalt, slik at de trygt kan 
gjenopprettes hvis det skulle oppstå et problem. Det 
sikrer at du kan fortsette å arbeide, samtidig som det også 
beskytter verdifull informasjon og åndsverkseiendom.

•  Umiddelbar validering – All innkommende og utgående 
datakommunikasjon, inkludert OSA og e-post, kontrolleres 
med SSL-sertifikatvalidering for å hindre uautorisert eller 
ondsinnet tilgang til informasjon.

•  Kontrollert tilgang – Forsøk på å få tilgang til 
multifunksjonsskriveren overvåkes aktivt, og tilgang blir 
bare gitt hvis programmene og operasjonsfastvaren står på 
en godkjent hviteliste. Alle systemer som ikke gjenkjennes, 
blir umiddelbart blokkert, loggført og rapportert.

•  Sertifisert sikkerhet – Den innebygde datasikkerheten* 
oppfyller de aller nyeste sikkerhetsstandardene for 
offentlige myndigheter og militære organisasjoner. 
Multifunksjonsskriverne oppfyller HCD-PP v1.0-standarden 
(Protection Profile for Hardcopy Devices), og kan derfor 
håndtere selv de mest sensitive data.

Det betyr at du kan slappe helt av, vel vitende om at bedriften 
og dataene er proaktivt beskyttet på aller høyeste nivå.

4

* Data Security Kit kreves.
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Arbeid uten grenser.
Å kunne arbeide når som helst og hvor som helst er nå helt 
kritisk for å øke produktiviteten og lønnsomheten.

Sharps nye multifunksjonsskrivere gir mulighet for enkel 
tilkobling som gjør deg i stand til å dele informasjon raskt og 
sikkert via mobil- og skyteknologier. Det betyr at du kan oppnå 
mye mer mens du er på farten og raskt utnytte nye muligheter 
til å få bedriften til å vokse.

Uanstrengt mobilitet 
Innebygd trådløs tilkobling gjør at alle Wi-Fi-aktiverte bærbare 
PC-er, nettbrett og smarttelefoner kan kobles direkte til 
multifunksjonsskriveren uten trådløst lokalnett. Ved hjelp 
av NFC-kortleser og QR-kode kan du koble mobile enheter 
til multifunksjonsskriveren på sekunder uten vanskelig 
konfigurasjon, slik at du kan skrive ut eller skanne nærmest 
på øyeblikket. Du kan også skrive ut fra alle apper som støtter 
Google Cloud Print™ eller Androids™ utskriftsrammeverk, 
eller du kan bruke Airprint™ til å skrive ut nettsider, bilder, 
e-post med mer fra iOS- og OS X-enheter uten installering eller 
konfigurasjon.

For enda større fleksibilitet kan tilleggsutstyret Dual Network 
Connectivity brukes til å dele samme multifunksjonsskriver 
på to ulike nettverk, der ett av dem kan være trådløst, selv 
om de har ulike innstillinger for nettverkssikkerhet eller 
bruksbegrensninger.

Enklere og sikrere datatilgang
Tilgang til utskriftsinformasjon som er lagret i offentlige 
skytjenester, er mye lettere med enkel pålogging (SSO)*1. Det 
er ikke nødvendig å huske flere ulike brukernavn og passord. 
Bare logg deg på én gang, så kan du trygt skrive ut og lagre 
informasjon ved hjelp av Google Drive™, OneDrive® for 
Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox og Cloud Portal 
Office. Det finnes også en Gmail-kobling for skanning til e-post 
og Exchange Online (MS 365-e-post).

Det er mindre risiko for at viktige eller sensitive dokumenter blir 
liggende åpent på kontoret. Med Print Release-funksjonen kan 
du sende en jobb til utskrift, og deretter, når du er klar til det, gå 
bort til den skriveren som passer deg best, og logge deg på for 
å skrive ut dokumentene dine.

Enklere å administrere
Akkurat som med våre større A3-multifunksjonsskrivere har 
det å skrive ut eller motta informasjon direkte fra bedriftens 
forretningssystemer og skybasert programvare blitt mye 
enklere med Sharp OSA® (Open System Architecture)*2.

Den nye Application Centre Portal*3 inneholder også 
skytilkoblingsapper og programvareoppdateringer som 
gir enkel oppdatering og gjør multifunksjonsskriveren mer 
tilpasningsdyktig.

*1Krever tilleggsutstyret MX-AMX2. 
*2 Tilleggsutstyr på MX-C303W.
*3 Blir tilgjengelig senere.

QR-kodeikon er enkelt å sette opp på startskjermen.

Koble direkte til offentlige skytjenester og Cloud Portal Office.

19578 MX-C304W_MX-C303W 8pp brochure_NO.indd   6 2019-03-04   14:29:57



77

Konfigurasjoner

Tilleggsutstyr

Merk: Når multifunksjonsskriveren plasseres på gulvet, anbefaler Sharp å plassere den på en MX-DS22 N eller en MX-DS23 N. Tilkobling av to MX-CS14 N-papirmateenheter krever enten 
MX-DS22 N og MX-XB19 eller MX-DS23 N. Tilkobling av tre MX-CS14 N-enheter krever MX-DS23 N. Tilkobling av fire MX-CS14 N-enheter krever MX-DS23 N og MX-XB19.

MX-XB19 
Antivippepakke 
for stativ

MX-CS14 N 
600-arks 
arkmaterenhet

MX-DS23 N 
Lavt stativ

MX-DS22 N 
Høyt stativ

eller

MX-C304W MX-C303W

Basisenhet
Skrivebord

På gulv

Ingen ekstra 
skuffer er 
nødvendig

MX-PF10 
Sett for skrifttype for strekkode

MX-FWX1
Ekspansjonssett for internettfaks 

MX-USX1/X5  
Sharpdesk 1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 10/50/100-lisenssett

MX-AMX1 
Modul for applikasjonsintegrering

MX-FR61U*
Sett for datasikkerhet 

Tilleggsutstyr for MX-C303W

MX-PU10 
Direct Print Expansion Kit

MX-EB19
Utvidet komprimeringssett 
MX-EB20
OCR-utvidelsessett

MX-AMX2 
Modul for 
applikasjonskommunikasjon

MX-AMX3 
Modul for ekstern konto

730 mm

1210 mm (MX-C304W)
1161 mm (MX-C303W)

647 mm*

* 734 mm når bypass-sku�en er trukket ut.

MX-C304W vist med tilleggsutstyr.

* Blir tilgjengelig senere.
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Spesifikasjoner
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Generelt
Maskinhastighet (spm/kpm) (maks.)  A4*1

MX-C304W/MX-C303W 30
Kontrollpanelskjerm  7,0-tommers LCD-fargeberøringsskjerm
Papirformat (min – maks) A6 – A4
Papirtykkelse(g/m2)
Skuff 1 60 - 105
Skuffer 2–5 55–220
Bypasskuff 55–220
Papirkapasitet (std.–maks.)
Ark  300–2700
Skuffer 1-5 (pluss bypass)
Oppvarmingstid*2, *3 (sekunder)  47
Minne (GB)
Kopimaskin/skriver (felles)  5
Harddisk*4  500
Strømkrav Nominell lokal vekselspenning ±10 %, 50/60 Hz
Strømforbruk (kW) (maks)  1,84 (220 til 240 V)
Mål (mm) (B x D x H)*5   
MX-C304W 491 x 568*6 x 565 
MX-C303W 491 x 568*6 x 516
Vekt (kg) (ca.)  
MX-C304W  38
MX-C303W  35

Kopimaskin
Originalformat (maks.)  A4
Tid for første kopi*7 (sekunder) farger svart-hvitt
MX-C304W  6.7  5.5 
MX-C303W  7.4  6.3 
Kontinuerlig kopiering (maks.)  9999
Utskriftsoppløsning (dpi)
Skanning  600 x 600, 600 x 400
Graderingsnivåer  256
Zoom-område (%)   25 – 400 (25–200 med dokumentmater) i intervaller 

på 1 %
Forhåndsinnstilte kopigrader 10 grader (5R/5E) 
(metrisk)

Nettverksskriver
Oppløsning (ppt) 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
Grensesnitt   USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Støttede operativsystemer 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, 10.13
Nettverksprotokoller  TCP/IP 
Utskriftsprotokoller  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, 
  FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL (std.)  PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3TM

Tilgjengelige fonter   80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3TM

Nettverksskanner
Skannemetode  Push-skanning (via kontrollpanel)
  Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)
Skannehastighet*8 (bpm)  ensidig  tosidig
MX-C304W   70 110
MX-C303W  40 18
Oppløsning (ppt) (maks.)
Push-skanning  100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-skanning   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 til 9600 ppt via brukerinnstilling
Filformater   TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, kryptert PDF, kompakt 

PDF*10 *11, JPEG*10, XPS, søkbar PDF*9, OOXML*9 (docx, xlxs, 
pptx), ren tekst (TXT)*9, rik tekst (RTF)*9

Skannedestinasjoner    Skann til e-post, skrivebord*12, FTP-server, 
nettverksmappe (SMB), USB-minne

Skanneprogram  Sharpdesk

Dokumentarkivering
Dokumentarkiveringskapasitet*13  Sider  Filer
Hoved- og brukermapper  20 000  3000
Hurtigfilmappe 10 000  1000
Lagrede jobber*14 Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring
Filmapper   Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1,000)
Konfidensiell arkivering   Passordbeskyttelse (for hovedmappe og brukerdefinerte 

mapper)

Faks
Kompresjonsmetode  MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll  Super G3
Overføringstid*15 (sekunder)  2
Modemhastighet (bps)  33 600–2400 med automatisk nedtrapping
Opptaksbredde  A4–A5 
Minne (GB)  1 (innebygd)

Trådløst LAN 
Standarder  IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus  Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet   WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet 

EAP*16, WPA2 PSK, WPA2 EAP*16

*1 Mating fra kortsiden. *2 I et standardmålmiljø. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *3 Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 58 sek. ved oppstart fra hovedstrømbryteren. *4 Harddiskkapasitet 
avhenger av innkjøp og kildestatus. *5 Inkludert justeringslister og utstikkere *6 588 mm (23 5/32”) når kontrollpanelet er vippet til flateste vannrette vinkel. *7 Kortsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff og bruk av glassplate, uten 
automatisk fargevalg og autofargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *8 Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. 
Basert på Sharps A4-standarddiagram, med bruk av dokumentmater, kortsidemating og fabrikkinnstillinger (og ensidig skanning for MX-C303W). *9 MX-C303W krever tilleggsutstyret MX-EB20. *10 Bare farger/gråtoner. *11 MX-C303W 
krever tilleggsutstyret MX-EB19. *12 Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. *13 Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. *14 Enkelte funksjoner krever tilleggsutstyr. *15 Basert på Sharps 
standardark med ca. 700 tegn (kortsidematet A4) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon. *16 Gjelder ikke for programvare-AP-modus.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation in 
USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan 
og andre land. Gmail og Android er varemerker for Google LLC. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra 
Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA 
og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation januar 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W  
Jobb: 19578. Alle varemerker anerkjennes. E&OE.
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