
Generelt

Nettverksskriver

Eksterne mål

Kopimaskin

Nettverksskanning i fullfarge

Dokumentarkivering

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX11)

Oppløsning (ppt)  1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (simulert)*3 x 600 
Grensesnitt  USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Støttet OS Std. Windows® XP, Windows® Server 2003/2008/2008R2/2012,
  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Nettverksprotokoller TCP/IP (IPv4 og IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Utskriftsprotokoller  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, Novell
  Printserver-programmet med NDS og Bindery, FTP for nedlasting av 

utskriftsfiler, EtherTalk-utskrift, IPP

PDL-emulering Std. PCL 6, Genuine Adobe® PostScript 3TM 
 Tillegg*4 XPS

Tilgjengelige fonter 
PCL  80
Adobe® PostScript®3TM  136
Utskriftsverktøy  Sharpdesk Mobile 

Dokumentarkiveringskapasitet (sider/eller filer)
Hovedmappe & brukermappe 20 000*8 eller 3000 
Hurtigfilmappe 10 000*8 eller 1000 
Lagrede jobber Kopiering, utskrift, direkte utskrift, skanning, faksoverføring*9

Oppbevaringsmapper  Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1000)
Konfidensiell lagring Passordbeskyttelse (for hoved- og brukermapper)

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

Oppløsning (ppt)
Push-skanning 100, 150, 200, 300, 400, 600  
Pull-skanning 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600*3 via brukerinnstilling

Filformater  TIFF, PDF, PDF/A-1b, kryptert PDF,JPEG (kun farge), XPS*4, Compact PDF*7 

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

Originalt papirformat (maks.)  A3
Tid første kopi*6 (sekunder) Fullfarge B/W
MX-2640N  8,1  5,9
MX-3140N  7,9  5,8
MX-3640N  6,8     5,2
Kontinuerlig kopiering (maks.) 999
Oppløsning (maks.) (ppt)  
Skanning (farge)  600 x 600 
Skanning (s/h) 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Utskrift  9600 (simulert)*3 x 600 (avhengig av utskriftsfunksjon)
Graderingsnivåer 256 
Zoom-område (%) 25 - 400 (25-200 ved bruk av RSPF) i trinn på 1 %
Forhåndsinnstilte kopigrader 10 (5R/5E)

Kompresjonsmetode  MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll  Super G3/G3
Overføringstid*10 (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) (min. – maks.) 1
Gråtonenivåer 256

Maskinhastighet (spm/kpm) (maks.) 
Farge/svart-hvitt A4 A3
MX-2640N 26 14
MX-3140N  31 15
MX-3640N 36 17

Papirformat (min - maks) 
Skuff A5R - A3
Bypass A5R - A3W 
Mateskuff for langt papir 1200 x 297 mm (maks.) 
Tandem høyvolumskassett A4
Skuff for høyt volum A4

Papirtykkelse (g/m2) 
Skuffer  60-220
Bypass 55-300
Papirkapasitet (std. - maks) 
Ark  600-6600
Skuffer 1-5 (pluss bypass)
Oppvarmingstid*1 (sekunder) 18
Minne 
Kopimaskin/skriver (felles)  4 
Harddisk  320 GB*2

Strømkrav Nominell lokal vekselspenning ±10 %, 50/60 Hz
Strømforbruk kW (maks.) 1,84 (200-240 V)
Mål (mm) (B x L x H)  
MX-2640N/MX-3140N  608 x 659 x 834 
MX-3640N  608 x 681 x 834
Vekt  (kg) 76

Spesifikasjoner

*1 Ved merkespenning. Kan variere etter maskintilstand og driftsforhold. *2 1GB = En milliard bytes om harddiskkapasitet. Faktisk 
formattert kapasitet er mindre. *3 Oppløsning høyere enn 600 ppt er interpolert. *4 For å vise XPS-filer på PC-er som ikke har 
Windows Vista trenger en XPS-visningsapplikasjon installert. *5 Gjelder ikke for programvare AP-modus. *6 Beste tid basert på A4-
kopi, mating med langside fra 1. papirskuff, med glassplate, når maskinen er klar, uten Auto Colour mode og Auto Colour Selection. 
Kan variere avhengig av maskinens tilstand og bruksforhold. *7 Kun farge. Krever tilleggsutstyret MX-EB11. *8 Lagringskapasitet vil 
variere, avhengig av type dokument og skanneinnstillinger. *9Tilleggsutstyr MX-FX11 nødvendig. *10 Basert på Sharps standardark 
med ca. 700 tegn (A4 portrett) med standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG komprimering.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. 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 NT, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. SAP 
og alle SAP-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for SAP AG både i Tyskland og i flere andre land. Alle andre firmanavn, 
produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation januar 2013. 
Ref: MX-2640N/MX-3140N/MX-3640N. Alle varemerker anerkjennes. E&OE.

www.sharp.no

Vist med ekstrautstyr.
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* MX-3640N mål

Merknader

MX-3640N/MX-3140N/MX-2640N
Digitalt multifunksjonssystem i fullfarger

MULTIFUNKSJONSMASKIN  
I A3 OG FULLFARGE MED 
AVANSERT TEKNOLOGI 

Dine medarbeidere må være raske og besluttsomme  
/This is Why du trenger våre multifunksjonsmaskiner som er 
klare for skytjenster med multi-touch fingerswipe styring.

Trådløs LAN
Samsvarsregulering  IEEE802.11n/g/b 
Adgangsmodus  Infrastrukturmodus, programvare AP-modus

Sikkerhet  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*5, WPA2 Personal,  
  WPA2 Enterprise*5

Nettverksprotokoller TCP/IP (IPv4 og IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Sharp Electronics Norge
Østre Aker Vei 24, Postboks 536 
Økern, 0512 Oslo
Telefon 22 88 42 90, Faks 22 88 42 91
www.sharp.no



Velkommen til fremtiden

Hvis du noen gang har brukt et nettbrett eller en 
smarttelefon, vil vårt kompakte operatørpanel på 
maskinen i A3 og fullfarge med multi-touch fingerswipe 
styring være lett å kjenne igjen. 

Du har full kontroll på alt i displayet med dra og 
slippfunksjonen som utføres med fingeren.

Opplev skytjenester

Alle de tre modellene har Sharp OSA 4.0, som betyr at de 
som standard er klare for skytjenester.

Tilkobling til skyen lar dine medarbeidere bruke en 
økende rekke Software as a Service (SaaS)-applikasjoner, 
som de som er utviklet av våre teknologipartnere, for å 
strømlinjeforme og automatisere mange gjentakende og 
tidkrevende manuelle oppgaver. Du sparer tid. Det oppstår 
færre feil.

Og alle på kontoret vil kunne søke på Internett, laste ned 
innhold og skrive ut nettsider direkte fra den raske og 
klare 10,1" LCD fargeskjermen.

Viktig informasjon lett tilgjengelig 

Alle dokumenter som ikke er elektroniske kan lett 
konverteres til elektroniske dokumenter. Dette 
gjøres enkelt ved å skanne inn dokumentene til en 
e-postadresse, pc, nettverkslokasjon eller til en USB-
minnepenn.

Alt er intuitivt. Du får forhåndsvisninger på skjermen 
av dokumentene som miniatyrbilder i 3D. Direkte på 
skjermen har du muligheten til å rotere sider, bestille 
sider på nytt, slette og sette inn sider ved å bruke det 
avanserte “fingerswipe” panelet.

Dokumenter med mange detaljer og små bokstaver 
blir klare og lettleste. Fargefordelingen er jevn og 
nøyaktig. En oppløsning som kan justeres til 150 ppt 
lar deg opprette mindre filer uten at klarheten påvirkes. 
Det er også enkelt å justere kontrast og skarphet for å 
kompensere for eventuelle "problemdokumenter".

Avanserte spesifikasjoner 

Disse nye multifunksjonsmaskinene har alt et moderne 
kontor trenger. Wi-Fi-tilgang, mobil trådløs tilkobling,  
en 320GB harddisk med Network Attached Storage 
(NAS), to USB-porter - her har du alt. 

Flere valg

Hver modell kan tilpasses med en lang rekke rimelig 
tilleggsutstyr. Velg f.eks. en plassbesparende innvendig 
etterbehandler som sorterer og sideforskyver sett,  
og en etterbehandler med fals og ryggstifting for 
profesjonelle dokumenter. 

Papirtilførselen bygges ut til 6600 ark (en tandem 
høyvolumskassett under maskinen gir deg ekstra 2500 
ark uten å ta opp verdifull kontorplass) og mateskuffen 
for langt papir gjør at du kan produsere iøyenfallende 
bannere. 

Maskinen har som standard et uttrekkbart tastatur for 
enkel dataregistrering. Andre populære valg som ekstra 
harddisk for backup av viktige data, ekstra sikkerhet og 
faksmodul gjør disse maskinene til et nav i din bedrift.

Enkel skanning av store volumer 

Sharp sine multifunksjonsmaskiner er konstruert for 
å takle store volum. Gjennomtenkte funksjoner som 
stempling av originaler og slettefunksjon for blanke sider 
gjør at du trykt kan stole på at dine dokumenter har blitt 
riktig skannet.

Alle modellene i serien takler de største 
arbeidsmengdene i full hastighet i fullfarge samt i svart-
hvitt. En grunn til at du aldri trenger å slå ned farten. 
Her er flere:

Den 100-arks dokumentmateren kan skanne ensidige 
originaler i hastigheter på opp til 50 sider per minutt, 
eller 20 per minutt for tosidige. 

Det er en jobbyggefunksjon for skanning som lar deg 
skanne store volumer med dokumenter i lett håndterlige 
omganger. Automatisk fargemodus gjør presis 
fargekopiering til en ettrykksprosess.

Skytjenesteklar multifunksjonsmaskin i A3 og fullfarge multi-touch 
fingerswipe styring. Produktivitet

Vi liker å gjøre livet enklere /This is Why vi plasserer alt ved 
dine fingertupper.

2 3

USB-PORT SOM GIR TILGANG 
TIL DIREKTE UTSKRIFT FRA 
MINNEPENN ELLER SKANN 
DIREKTE TIL MINNEPENN

UTTREKKBART 
TASTATUR 
FOR ENKEL 

DATAREGISTRERING



Du kan konfigurere alle viktige innstillinger på disse 
kraftige maskinene med én enkelt nettside. Men det er 
bare én av mange enkle funksjoner.

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.

En funksjon for fjerndiagnose overvåker 
multifunksjonsskriveren gjennom en nettleser, og it-
helpdesk/serviceavdelingen sender e-postmeldinger når 
det er nødvendig med vedlikehold.

Ulastelig sikkerhet 

Sharps multifunksjonsskrivere leveres med robuste 
sikkerhetsfunksjoner, som kryptering og sikker sletting 
av data på harddisken (automatisk og ved behov), 
passordstyrt adgang for rutinemessig brukeridentifisering 
og en nyttig datainitialiseringsfunksjon for sletting av 
data fra maskinen når tiden er inne for å skifte den ut. 

For enda større sikkerhet gir kortlesere sikrere 
tilgangskontroll, og et sikkert nettverksgrensesnitt, SLL, 
IPsec og portbasert nettverksbeskyttelse verner mot 
de mest målbevisste angrepene. Vi hjelper deg med 
å forhindre uautorisert kopiering, skanning, faksing 
og arkivering av konfidensielle dokumenter med vår 
Document Control Function.*

Vi beskytter deg også mot uhell, med funksjoner 
som passordbeskyttede PDF-er, en skjult 
mønsterutskriftfunksjon som kan påvise vannmerker 
(f.eks. "KONFIDENSIELT, MÅ IKKE KOPIERES") og 
konfidensiell PIN-utskrift som krever at brukeren står ved 
maskinen før jobben starter.

Støtter dine miljøvennlige mål 

Disse multifunksjonsmaskinene med Energy Star-merke 
har en rask oppvarmingstid for å bruke mindre strøm. 
De har også supereffektive LED-er i skanneren og en 
spesiell Øko-skanne-modus for enda mer strømsparing. 

Men det er ikke alt. De har i tillegg en selvjusterende 
automatisk nedstengning som supplerer den 
forhåndsinnstilte strømsparingsplanen. De vil også be 
deg om å bruke miljøvennlige utskriftsfunksjoner, som 
tosidig og N-up-utskrift når dette passer.

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

Kundestøtten kan til og med se og fjernoperere* 
maskindisplayet, ta kontroll, endre innstillinger, rette 
opp i problemer og gi ad hoc-opplæring uten å forlate 
plassen din. Alt dette takket være vårt innovative 
fjerntilgangskontrollpanel.

* Krever VNC-programvare.

TILGANG TIL 
BRUKERHÅNDBOK DIREKTE 
FRA OPERATØRPANELET 

Visse ting må aldri overlates til tilfeldighetene /This is Why 
vi tar oss av dem for deg.

Ingen liker at ting er komplekse /This is Why vi lager 
multifunksjonsmaskiner som er enkle å eie og forvalte.

Miljø- og sikkerhetsfunksjoner Utstyrsadministrasjon
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AVANSERT SIKKERHET

LED-LAMPER MED LAVT 
STRØMFORBRUK

* Krever tilleggsutstyret MX-FR41U.



Basisenhet

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

2. MX-DE13 Kabinett med papirskuffer for 2 x 500 ark
 A3 til A5R, 500 ark (80 g/m2) for nedre og øvre skuff

3. MX-DE14 Kabinett med papirskuffer for 3 x 500 ark
A3 til A5R, 500 ark (80 g/m2) for nedre og øvre skuff 

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

5. MX-LC11 Høyvolumskassett
A4 - B5, 3500 ark (80 g/m2) 

Etterbehandling

6. MX-TU12 Internt mottaksbrett

7. MX-FN17 Etterbehandler
A3 - A5 (forskjøvet/stiftet), 
A3W - A5R (ikke forskjøvet)
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark*1

Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjonsstifting*1

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

Ekstra hullemodul for MX-FN17: 
MX-PN11A - 2-hullsmodul 
MX-PN11C - 4-hullsmodul 
MX-PN11D - bred 4-hullsmodul

8. MX-RB10 N Transportenhet
Kreves ved bruk av MX-FN10

9. MX-FN10 Etterbehandler med ryggstifting (1000-ark)
A3 - B5 (forskjøvet/stiftet), A3W - A5R (ikke forskjøvet)
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*1

Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjonsstifting*1

Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)*1

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark)
20 sett (1-5 ark). Maks. 15 ark per sett

Ekstrautstyr, hullemodul for MX-FN10
MX-PNX5A - Tohullsmodul
MX-PNX5C - Firehullsmodul
MX-PNX5D - Firehullsmodul, bred

10. MX-TR13 N Ekstra motagerbrett

11. MX-LT10 Mateskuff for langt papir 
Anbefalt for bannerutskrift, maks 1200 mm papirlengde

Faksing

12. MX-FX11 Faksmodul
Super G3 faksmodul

MX-FWX1 Internett-faksmodul

Utskrift

MX-PUX1 XPS-modul
Gjør XPS-utskrifter mulig.

MX-PF10 Strekfontmodul
Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

MX-AM10 WEB modul
Gjør det mulig å bruke Internett fra operatørpanelet på maskinen

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet
Stempler dokumenter som er skannet

MX-EB11 Komprimeringssett
Gjør det mulig å opprette høykomprimerte PDF-filer.

Sharpdesk-lisenser

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

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

Sikkerhet

MX-FR41U Data Security Kit
Kommersiell versjon

MX-EB12 N Backupmodul
Ekstra harddisk som muliggjør sikkerhetskopiering av filer lagret på 
harddisken.

MX-3140N Basisenhet  
Etterbehandler med stifting 

Kabinett med papirskuffer for 3 x 500 ark 
Ekstra mottagerbrett

MX-3640N Basisenhet 
Kabinett med papirskuffer for 500 + 2000 ark 

Etterbehandler med stifting og falsing + 
transportenhet 

Ekstra mottagerbrett 
Høyvolumkassett for 3500 ark

7. MX-FN17 
Etterbehandler med stifting

6. MX-TU12 
Internt mottaksbrett

ELLER

ELLER

10. MX-TR13 N  
Ekstra 

motagerbrett

11. MX-LT10 
Mateskuff for langt 

papir

12. MX-FX11 
Faksmodul

5. MX-LC11 
Høyvolumskassett 

for 3500 ark

8. MX-RB10 N 
Transportenhet

MX-3640N  
Basisenhet

+

ELLER ELLER ELLER

MX-2640N Basisenhet 
Internt mottaksbrett 

Kabinett med papirskuff for 500 ark

9. MX-FN10 
Etterbehandler med 
fals og ryggstifting

2. MX-DE13 
Kabinett med  

papirskuffer for 2  
x 500 ark

1. MX-DE12 
Kabinett med papirskuff 

for 500 ark

3. MX-DE14 
Kabinett med  

papirskuffer for  
3 x 500 ark

4. MX-DE20  
Kabinett med  

papirskuffer for  
500 + 2000 ark

*1 A4 eller mindre, 80 g/m2.  

Noen valg kan være utilgjengelige i noen områder. 

Eksempler på konfigurasjon Tilleggsutstyr
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