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Laget for å jobbe smartere.
For å forbedre produktiviteten i bedriften trenger du av og til 
bare teknologi som hjelper deg å gjøre ting mer effektivt.

De har et verktøysett som kan tilpasses og skreddersys både 
etter måten du arbeider på, og etter ønsket kostnadsnivå. 
Derfor er de et ideelt valg for små og mellomstore bedrifter 
(SMB-er) eller mellomstore arbeidsgrupper i større 
organisasjoner som ønsker å arbeide smartere, ikke hardere.

Uansett hva du arbeider med som krever kontorteknisk 
dokumenthåndtering, kan du gjøre det raskt og effektivt, selv 
når du er på farten.

Den kraftige ytelsen og den intuitive betjeningen av Sharps foretaksenheter har blitt 
anerkjent med den prestisjefylte Buyers Lab, Copier MFP Line of the Year-prisen for 2019 og 
PaceSetter-prisen «Ease of Use». Våre A3-multifunksjonsskrivere i fullfarge bygger på denne 
yteevnen med et utvidet sett av funksjoner og overlegen funksjonalitet.

Sharp Corporation
BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 

2018–2019
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Ganske enkelt mer produktive
Disse multifunksjonsskriverne er utformet for å hjelpe deg å 
gjøre mye mer på mye mindre tid.
 

•  Høyhastighetsutskrift/-skanning – få en umiddelbar 
produktivitetsøkning med utskrifthastigheter på mellom 
26 og 60 sider per minutt (spm). Du kan til og med skrive 
ut på opptil SRA3 papirformat og papirtykkelser opptil 
300 g/m2. De har også en rekke funksjoner som er 
utviklet for å strømlinjeforme produksjonen, inkludert 
en tosidig dokumentmater (RSPF) for rask digitalisering 
av dokumenter. Og, siden ingen liker avbrytelser, kan du 
med de raskeste multifunksjonsskriverne*1 også fylle på 
toner uten å måtte stanse kopierings-/utskriftsjobben som 
pågår, noe som opprettholder produktiviteten og reduserer 
nedetiden.

•  Intuitiv kontroll – rask tilgang til de vanligste funksjonene 
med et stort, 10,1-tommers kontrollpanel med 
berøringsfunksjon som kan vippes. Du kan også dra og 
slippe menyikoner på startskjermen etter eget ønske og 
behov.

•  Effektiv lagring – skriv ut, skann og hent frem dokumenter 
enkelt med en innebygd høykapasitets harddisk på 500 GB, 
og et effektivt system for arkivering av dokumenter.

•  Automatisk optimalisering – uansett hvilket program du 
bruker, sikrer Adobe PostScript 3 at teksten og grafikken 
alltid skrives ut helt nøyaktig, og en bildetetthetssensor 
sørger for at bildekvaliteten opprettholdes gjennom 
hele jobben. Når du skanner, optimaliserer funksjonen 
for automatisk innstilling oppløsning, papirstørrelse og 
papirretning.

•  Optimalisert direkteutskrift fra PDF – den nye Adobe 
Embedded Printer Engine (AEPE) forbedrer utskriften på 
teknologidrevne arbeidsplasser. Den bidrar til å levere 
opptil 80 % raskere utskrift fra mobil, skylagring og USB.

•  Enkel overvåking – lampene på 
statuskommunikasjonsfeltet viser umiddelbart statusen på 
multifunksjonsskriveren.

•  Kontinuerlige besparinger – for å redusere sløsing 
og hjelpe deg å oppnå miljømålene dine, holder 
tonerkassetten seg låst på plass til toneren er fullstendig 
brukt opp.

10,1-tommers kontrollpanel som kan vippes

Visuell tilbakemelding viser aktiviteten på 
multifunksjonsskriveren.

Tonerkassetter utløses automatisk først når de er fullstendig 
oppbrukt.

Brukerne kan tilpasse startskjermen så de arbeider mer effektivt.

*1 Bare MX-6051/MX-5051.
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Fullstendig beskyttelse.
Effektiv sikkerhet er kritisk for alle bedrifter. Disse 
multifunksjonsskriverne er fulle av funksjoner som beskytter 
informasjonen din.

Rask gjenoppretting
Systemet i hjertet av multifunksjonsskriveren kan bli ødelagt 
hvis en oppdatering mislykkes eller hvis den utsettes for 
et angrep utenfra. Derfor har den neste generasjonen av 
multifunksjonsskrivere et system for egenreparasjon. Det lagrer 
en masterkopi av innstillingene på systemet, slik at de trygt kan 
gjenopprettes til systemet 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
Informasjon som deles åpent mellom programmer eller 
sendes på e-post, kan bli snappet opp eller ødelagt. 
Disse multifunksjonsskriverne har det samme høye 
nivået av beskyttelse som brukes av mange offentlige 
organisasjoner. SSL-sertifikatvalidering kontrollerer 
automatisk at alle tredjepartsservere som kommuniserer 
med multifunksjonsskriveren, er sikre. Alle uautoriserte eller 
skadelige forsøk på å få tilgang til informasjonen din, blokkeres 
umiddelbart. 
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Bare for autorisert bruk
Disse multifunksjonsskriverne bruker en liste med godkjente 
programmer og firmeware for å hindre uautorisert tilgang. 
De overvåker aktivt all trafikk for å sikre at eventuelle ukjente 
programmer blokkeres, loggføres og rapporteres umiddelbart.

Sertifisert som sikker
Disse multifunksjonsskriverne er validert med HCD-PP versjon 
1.0 (Protection Profile for Hardcopy Devices), som betyr at de 
leverer det mest avanserte sikkerhetsnivået som kreves av 
bedrifter, offentlige myndigheter og militære organisasjoner. De 
kan trygt håndtere selv den mest konfidensielle informasjon.

Avansert e-postkryptering
For å beskytte informasjon som sendes med e-post fra 
multifunksjonsskriveren, blir den automatisk kryptert med  
S/MIME-standarden. Det er nærmest umulig å dekryptere 
dataene hvis de blir snappet opp, og de kan også valideres som 
trygge ved hjelp av avanserte elektroniske signaturer.
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Kom raskt i gang – overalt.
Tid er penger, å kunne skrive ut og skanne raskt uansett hvor 
du er, betyr at du kan bruke mer tid på å gjøre det som er 
viktig.

Når du arbeider utenfor kontoret, trenger du fremdeles tilgang til og mulighet til å produsere informasjon. Disse 
multifunksjonsskriverne hjelper deg å arbeide mer effektivt og fleksibelt ved å gi deg mulighet til å skrive ut, kopiere, skanne og dele 
informasjon slik du trenger, uansett hvor og når du trenger det.

Enkel tilkobling
Sharps Office Direct Print gir mulighet for praktisk utskrift og 
skanning direkte fra multifunksjonsskriveren uten å måtte 
logge deg på en PC. Bare sett inn en USB-minnepenn i 
multifunksjonsskriveren, så kan du umiddelbart skrive ut bilder 
og Microsoft Office-filer som er lagret på minnepennen. Du 
kan også skanne dokumenter og lagre dem direkte på USB-
minnepinnen.

I tillegg finnes det tilleggsutstyr som gir anledning til trådløs 
utskrift*1 direkte fra alle typer Wi-Fi-aktiverte bærbare PC-er, 
nettbrett eller smarttelefoner uten behov for å konfigurere et 
lokalnett. Det betyr at du kan bruke mange flere typer enheter 
og arbeide på mange flere steder.

Disse multifunksjonsskriverne støtter også doble lokalnett 
som kan kobles til to ulike nettverk. Det betyr at hvis dere har 
to separate nettverk på samme arbeidsplass, for eksempel 
med ulike sikkerhetsnivåer eller bruksbegrensninger, kan alle 
fremdeles bruke den samme multifunksjonsskriveren.

Enkel tilgang til alt
Ingen synes det er morsomt å måtte huske et utall av 
brukernavn og passord. Med enkel pålogging trenger du bare å 
logge deg på én gang på kontrollpanelet på berøringsskjermen. 
Deretter kan du raskt og sikkert skrive ut og lagre informasjon 
i skylagringstjenester*2 som 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).

*1 Krever MX-EB18 Wireless LAN Adapter. 
*2 Krever MX-AMX2 Application Communication Module. 
*3 For Android-enheter. Krever en NFC-kortleser (tilleggsutstyr).
*4 For både iOS- og Android-enheter. 

Velg hvor du vil skrive ut
Det er ingen grunn til å la viktig eller sensitiv informasjon 
ligge fremme uten tilsyn. Med Print Release-funksjonen 
kan du sende en jobb til en hovedmultifunksjonsskriver for 
utskrift, og deretter skrive dem ut når du vil på en hvilken som 
tilkoblet enhet. Bare gå til skriveren, logg deg på, og skriv ut 
dokumentene dine.

Mobilitet gjort enkelt
Med disse multifunksjonsskriverne kan du skrive ut og skanne 
på sekunder mens du er på farten. Bare koble den mobile 
enheten din til multifunksjonsskriveren ved å plassere den 
inntil NFC-kortleseren*3 (tilleggsutstyr) eller ved å skanne 
QR-koden på multifunksjonsskriveren*4. Uansett hva du velger, 
blir alt konfigurert for deg.

Deretter kan du skrive ut fra og skanne til mobiltelefoner og 
nettbrett via det trådløse nettverket ved hjelp av Sharpdesk 
Mobile eller skrive ut fra en app som støtter Google Cloud 
Print™ eller en hvilken som helst Android-enhet med Sharp 
Print Service Plugin.

Mindre kompleksitet
Tilleggsutstyret Sharp OSA® (Open System Architecture) 
gjør det mye enklere å skrive ut fra og dele informasjon med 
nettverket og skybaserte programmer.

Application Centre Portal gjør det også mye enklere 
å tilpasse multifunksjonsskriveren ved å levere 
programvareoppdateringer og skytilkoblingsapper som gir 
smidig oppdatering.

USB Office Direct Print og Print Release legger til rette for mer fleksible 
og effektive arbeidsmetoder.

06



07



08

Enda mer effektivt. 
I tillegg til å øke produktiviteten, er våre 
multifunksjonsskrivere utformet for å spare tid og penger ved 
å optimalisere hverdagslige arbeidsoppgaver.
Mer valgfrihet
Skap profesjonelt utseende dokumenter med en lang rekke 
muligheter til etterbehandling, inkludert hulling, ryggstifting, 
stifteløs stifting og jobbseparering. Du slipper avbrudd i 
arbeidet ved at det finnes ekstra papirskuffer for større 
kapasitet. 

Innebygd effektivitet
Sharps multifunksjonsskrivere er utformet for å fungere 
effektivt, slik at du kan spare inn på driftskostnadene. For å 
redusere energiforbruket har de automatiske, konfigurerbare 
strøminnstillinger som sikrer at de bare kan brukes innenfor 
angitte tidsrom. Før du starter hver jobb, får du også en 
påminnelse om å bruke de mest miljøvennlige innstillingene 
– for eksempel økoskanning, som hindrer at unødvendige 
funksjoner blir slått på i bakgrunnen. Vår toner med lavt 
smeltepunkt reduserer også energiforbruket på hver eneste 
utskrifts- og kopieringsjobb. 
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Optimaliserte 
programvareløsninger
Vi har laget en serie med optimaliserte 
programvareløsninger for å bidra til å redusere 
kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.

Smart teknologi 
møter fremtidsrettede 

tilkoblingsmuligheter for mer 
effektive team og arbeidsgrupper.

Optimaliserte  
utskriftsløsninger
 Overvåk og administrer 
utskrifts- og 
kopieringsbruk, eliminer 
uautorisert bruk, spor og 
gjenvinn kostnader og 
reduser sløsing og avfall
   
  

Optimaliserte  
skanneløsninger
Spar tid og unngå 
kostbare feil ved å 
forenkle og automatisere 
hvordan du lagrer og 
deler dokumenter – 
uansett format.
   
  

Optimaliserte  
mobilløsninger  
Skap en mer fleksibel 
arbeidsgruppe ved å 
hjelpe ansatte med 
å koble til nettbrett, 
telefoner og bærbare 
PC-er enkelt og sikkert, 
slik at de alltid har 
kontakt.

Optimaliserte  
arbeidsflytløsninger
Gjenopprett 
produktiviteten du 
trenger for å oppnå 
og opprettholde 
lønnsom vekst ved å 
strømlinjeforme og 
forenkle rutineoppgaver. 

Optimaliserte  
administrasjonsløsninger
Gjør det enklere 
å administrere 
multifunksjonsskriverne 
og bygg opp 
konsekvente regler for 
utskriftssikkerhet.

09



Konfigurasjoner

Tilleggsutstyr

*1 Antall ark basert på 80 g/m2.  

Basisenhet

1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark
550 ark*1, SRA3 til A5R (60–300 g/m2)

2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark
550 ark*1 i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m2)

3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark
550 ark*1 i samtlige skuffer, SRA3 til A5R (60–300 g/m2)

4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550+2100 ark
Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark*1 (60–300 g/m2)

Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark*1 (60–105 g/m2)

Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark*1 (60–105 g/m2)

5. MX-DE29 N Skuff for 550 ark
550 ark*1, SRA3 til A5R (60–300 g/m2)

6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)
3000 ark*1, A4–B5 (60–220 g/m2) 

7. MX-UT10 Universalbord

Etterbehandling

8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir
Anbefalt for bannerutskrift

9. MX-TR19 N Mottakerbrett

10. MX-FN27 N Intern etterbehandler 

A3–B5 (forskyvning/stift), SRA3–A5R (uten forskyvning)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark*1

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*1

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

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m2), 40 ark (80 g/m2)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m2), 4 ark (65–81,4 g/m2),  

3 ark (81,5–105 g/m2)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:
MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred
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10. MX-FN27 N 
 Etterbehandler

15. MX-FN29

Etterbehandler 
med ryggstifting

14. MX-FN28 
Etterbehandler

17. MX-FN31 
Etterbehandler  
med  
ryggstifting 

16. MX-FN30 
Etterbehandler

11. MX-RB25 N 
Transportenhet

12. MX-TR20 
Jobbseparatorskuff

13. MX-TU16 
Internt 
mottakerbrett

9. MX-TR19 N  
Mottakerbrett

8. MX-LT10 
Mateskuff for langt 
papir

7. MX-UT10 
Universalbord

Basisenhet

2. MX-DE26 N 
Kabinett med  
papirskuffer for  
2 x 550 ark

1. MX-DE25 N  
Kabinett med 
 papirskuff for 
 550 ark

3. MX-DE27 N 
Kabinett med  
papirskuffer for  
3 x 550 ark

5. MX-DE29 N  
Skuff for  
550 ark

4. MX-DE28 N  
Kabinett med  
papirskuffer for 
550 + 2100 ark

6. MX-LC17 N 
Høyvolumskassett(A4)



Vist med tilleggsutstyr montert.

650 mm

1178 mm

1495 mm*

608 mm

* 1649 mm når etterbehandlerbrett og mottakerbrett er forlenget.

Tilleggsutstyr
11. MX-RB25 N Transportenhet
Kreves ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff
Krever MX-TU16 Internt mottakerbrett

13. MX-TU16 Internt mottakerbrett

14. MX-FN28 1k Etterbehandler
A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*1

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*1

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

15. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting
A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*1

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*1

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark). 

Maks. 15 ark per sett

Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN28 og MX-FN29:
MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

16. MX-FN30 3k Etterbehandler
A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*1

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner*1

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m2), 40 ark (80 g/m2)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m2), 4 ark (65–81,4 g/m2),  

3 ark (81,5–105 g/m2)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

17. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting
A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*1

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner*1

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m2), 40 ark (80 g/m2)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m2), 4 ark (65–81,4 g/m2),  

3 ark (81,5–105 g/m2)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark). 

Maks. 20 ark per sett

Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN30 og MX-FN31:
MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

Utskrift

MX-PK13 PS3-modul
Gjør PostScript-utskrift mulig

MX-PU10 Direkteutskriftsmodul
MX-PF10 Strekkodefonter
Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faksing

MX-FX15 Faksmodul
MX-FWX1 Internettfaksmodul

Tilkobling

MX-EB18 LAN-adapter for trådløst nett
Muliggjør tilkobling til trådløse nettverk 
Skanning

MX-EB19 Komprimeringssett
Gjør det mulig å opprette høykomprimerte PDF-filer 

MX-EB20 OCR-modul

AR-SU1 Stempelenhet
Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5 
1/5-lisenssett

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

Sharp OSA®

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

Sikkerhet

MX-FR62U Data Security Kit
Kommersiell versjon

*1 Antall ark basert på 80 g/m2. 

Vist modell: MX-5051

Qualcomm® DirectOffice™
Sharp Corporation

BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 
2018–2019
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Sharp Business Systems Norge AS 
Ole Deviks vei 35, Postboks 143 Alnabru, NO-0614 Oslo, Telefon 23 17 09 50 

www.sharp.no

*1 Langsidemating. *2 Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. *3 Ved nominell spenning, 23 °C. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *4 Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 45 sekunder når 
multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. *5 Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. *6 Når multifunksjonsskriveren startes fra 
på-knappen. 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. *7 Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. *8 Inkludert justeringer og fremspring. *9 Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, 
ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. *10 Gjelder ikke for programvare-AP-modus. *11 Basert 
på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikken og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. 
*12Krever tilleggsutstyret MX-EB20. *13 Krever tilleggsutstyret MX-EB19. *14 Bare farger/gråtoner. *15 Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. *16 Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. *17 
Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. *18 Mac OS krever MX-PK13. *19 Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte 
varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i 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.
Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc.  
QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker 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, februar 2019. Ref: MX-
6051/5051/4051/3551/3051/2651, brosjyre (jobb nr. 19729). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Spesifikasjoner
Generelt
Motorhastighet (spm/kpm) (maks.)  A4*1  A3  SRA3
MX-6051 60 30 29
MX-5051 50 26 24
MX-4051  40  20  18
MX-3551  35  18  16
MX-3051  30  16  15
MX-2651 26 15 15
Kontrollpanelskjerm  10,1-tommers LCD-fargeberøringsskjerm
Papirformat (min.–maks.) A5*2–SRA3
Papirtykkelse(g/m2)
Skuff  60–300
Multi-bypass  55–300
Papirkapasitet (std.–maks.)
Ark  650–6300
Skuffer 1–4 (pluss bypass)
Oppvarmingstid*3 (sekunder)  Farger  sv-hv
MX-6051/MX-5051 31*4  26*5

MX-4051/3551/3051/2651 20*6  20*6

Minne (GB)
Kopimaskin/skriver (felles)  5
Harddisk*7  500
Strømkrav Nominell lokal vekselspenning ±10 %, 50/60 Hz
Strømforbruk (kW) (maks.) 
MX-6051/5051 2,07 (220 til 240 V)
MX-4051/3551/3051/2651 1,84 (220 til 240 V)
Mål*8 (mm) (B x D x H)  608 x 650 x 834
Vekt (kg)
MX-6051/5051 82
MX-4051/3551/3051/2651 79  

Kopimaskin
Originalformat (maks.)  A3
Tid første kopi*9 (sekunder) Fullfarge   sv-hv
MX-6051/5051 4,8   3,7
MX-4051/3551/3051/2651 6,7  4,7
Kontinuerlig kopiering (maks.)  9999
Utskriftsoppløsning (dpi)
Skanning (farge)  600 x 600
Skanning (s/hv.)  600 x 600, 600 x 400
Utskrift (farger)   600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av 

kopieringsmodus)
Utskrift (sv-hv)   1200 x 1200 (bare MX-6051/MX-5051), 600 x 600, 9600 

(tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsmodus)
Graderingsnivåer  256
Zoom-område (%)   25–400, (25–200 ved bruk av RSPF) i trinn på 1 %
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)10 grader (5R/5E)

Trådløst LAN (krever MX-EB18 som tilleggsutstyr)
Standarder  IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus  Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet   WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet 

EAP*10, WPA2 PSK, WPA2 EAP*10

Nettverksskanner
Skannemetode  Push-skanning (via kontrollpanel)
 Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)
Skannehastighet*11 (bpm) (maks.)  Ensidig   Tosidig 
 80   25
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
Fil formater   TIFF, PDF, PDF/A-1a*12, PDF/A-1b, kryptert PDF, kompakt 

PDF*13 *14, JPEG*14, XPS, søkbar PDF*12, Microsoft® 
Office*12 (pptx, xlsx, docx), ren tekst*12 (TXT), rik 
tekst*12 (RTF)

Skannedestinasjoner   Skanning til e-post, skrivebord*15, FTP-server, 
nettverksmapper (SMB), USB-minneenhet, harddisk, 
URL

Skanneprogram  Sharpdesk

Dokumentarkivering
Dokumentarkiveringskapasitet*16  Sider  Filer
Hoved- og brukermapper  20 000  3000
Hurtigfilmappe 10 000  1000
Lagrede jobber*17 Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring
Filmapper   Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe 

(maks. 1,000)
Konfidensiell arkivering   Passordbeskyttelse (for hovedmappe og 

brukerdefinerte mapper)

Nettverksskriver
Oppløsning (ppt)
MX-6051/5051  1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
MX-4051/3551/3051/2651  600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
Grensesnitt   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, støtte for 

sekundært LAN som tilleggsutstyr
Støttede operativsystemer  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, 10.13, 

10.14*18

Nettverksprotokoller  TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, 

FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL  Standard: PCL 6-emulering 
 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3TM

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

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)
Kompresjonsmetode  MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll Super G3/G3
Overføringstid*19 (sekunder)  mindre enn 2
Modemhastighet (bps)  33 600–2400 med automatisk nedtrapping
Overføringsoppløsning (ppt) 203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Opptaksbredde  A3–A5 
Minne (GB) 1 (innebygd)


