MX-B200
Cyfrowy system wielofunkcyjny

drukowanie l kopiowanie I skanowanie

Wydajne drukowanie
i skanowanie w kolorze
dla każdego małego biura

Szybko i wydajnie

Dla każdego pracownika w biurze

• Maks. prędkość drukowania/kopiowania: 20 stron na minutę w trybie
czarno-białym

• Nowoczesna stylistyka dopasowana do wnętrza współczesnego biura

• Pierwsza kopia: 8,0 sekundy
• Funkcja “skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane
oryginały w pamięci, umożliwiając wykonanie do 99 kopii każdej
strony
• Standardowa kaseta papieru o pojemności 250 kartek (papier
wkładany od przodu)

• Małe rozmiary i solidna konstrukcja umożliwiają ustawienie urządzenia
w miejscach, w których tradycyjne kopiarki i drukarki nigdy nie
pracowały
• Standardowy program Sharpdesk zarządzający dokumentami,
uruchamiany na komputerze lokalnym, umożliwia organizację,
wyszukiwanie, edytowanie i dystrybucję zeskanowanych dokumentów
w prosty sposób

• 50-kartkowy uniwersalny podajnik boczny
• Dużej pojemności podajniki papieru: maks. do 550 kartek

Zmniejszone koszty i niższe zużycie energii

• Opcjonalny 50-kartkowy podajnik dokumentów (SPF)

• Przyjazna środowisku konstrukcja, w pełni spełniająca wymagania
norm Energy Star

• Standardowe kolorowe skanowanie z rozdzielczością 600 x 600 dpi
• Wysoka rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi
• Standardowa technologia SPLC umożliwia szybkie drukowanie
• Standardowe elektroniczne sortowanie zwiększa wydajność
kopiowania i drukowania
• Wydajne kopiowanie dowodów osobistych w standardzie

• Tryb oszczędzania toneru obniża gęstość toneru używanego podczas
kopiowania, zmniejszając jego ogólne zużycie
• Tryb automatycznego wyłączania minimalizuje koszty zużycia energii
• Tryb obniżonego zużycia energii obniża temperaturę zespołu
utrwalania, redukując pobór mocy

Doskonała jakość obrazu
• Rozdzielczość 600 dpi z 256 odcieniami zapewnia precyzyjne
odtwarzanie szczegółów obrazu
• Ustawienia automatycznej cyfrowej ekspozycji zapewniają optymalny
kontrast kopii
• Tryb „tekst/foto” rozpoznaje zdjęcia i tekst w dokumentach i reguluje
kontrast kopii w celu uzyskania dokumentu o najwyższej jakości
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MX-B200

Dane techniczne
Dane ogólne
Prędkość urządzenia (maks.)
Format papieru
Gramatura papieru
Pojemność

Czas nagrzewania*1
Pamięć
Źródło zasilania
Pobór mocy (maks.)
Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)
Gramatura papieru

20 kopii/stron na minutę
Maks. A4, min. A6
Kaseta: od 56 g/m2 do 80 g/m2
Podajnik boczny: od 56 g/m2 do 128 g/m2
Standardowa: 300 kartek (kaseta o pojemności 250 kartek i 50-kartkowy
uniwersalny podajnik boczny)
Maksymalna: 550 kartek (dwie kasety o pojemności 250 kartek każda
i 50-kartkowy uniwersalny podajnik boczny)
- (automatyczny start)
32 MB
Napięcie znamionowe ±10%, 50/60 Hz
1,0 kW (przy zasilaniu napięciem od 220 do 240 V)
518 x 445 x 298 mm
Ok. 15,9 kg

Kopiarka
Format skanowanego oryginału
Czas pierwszej kopii*2
Kopiowanie w trybie ciągłym
Rozdzielczość

Maks. A4
8,0 s
Maks. 99 kopii
Skanowanie: 600 x 600 dpi (zdjęcie)
600 x 300 dpi*3 (tryb AE/tekst)
Drukowanie: 600 x 600 dpi
Gradacja
Odpowiednik 256 odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania Od 25 do 400% ze skokiem 1%
(od 50 do 200% z opcjonalnym podajnikiem dokumentów SPF)
Zaprogramowane skale kopiowania 5 skal (3R/2E)

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Drukarka
Rozdzielczość
Interfejs
Obsługiwane systemy operacyjne
Emulacja PDL
Skaner kolorowy
Metoda skanowania
Rozdzielczość
Programy narzędziowe skanera

600 x 600 dpi
USB 2.0
Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
SPLC

Push scan (z panelu sterowania)
Pull scan (z aplikacji obsługującej standard TWAIN)
600 x 600 dpi
Button Manager, Sharpdesk

Dane techniczne wyposażenia dodatkowego
MX-SP10
Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPF)
Pojemność papieru
50 kartek
Gramatura papieru
Od 56 g/m2 do 90 g/m2
MX-CS10
Kaseta papieru
Pojemność papieru
250 kartek
Gramatura papieru
Od 56 g/m2 do 80 g/m2
*1 Automatyczny start pozwala użytkownikowi wykonać zarezerwowane zadanie kopiowania poprzez naciśnięcie przycisku Start podczas uruchamiania
urządzenia, jeśli było wyłączone lub znajdowało się w trybie oszczędzania energii. Kopiowanie rozpocznie się automatycznie, natychmiast po
uruchomieniu urządzenia.
*2 Najlepszy czas osiągnięty przy użyciu kartki formatu A4, podawanej z pierwszej kasety papieru, kopiowanie bezpośrednio z szyby, gdy urządzenie
znajduje się w trybie gotowości. Może w dużym stopniu zależeć od warunków pracy i środowiska systemu operacyjnego.
*3 Rozdzielczość można zmienić na 600 x 600 dpi zgodnie z ustawieniem użytkownika.

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie
informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i może być ono
umieszczane wyłącznie na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest
znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, wrzesień 2010. Ref: MX-B200.
Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE.
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