
Чорно-білий БФП формату A4 нового покоління

MX-B456W

Компактний високопродуктивний БФП, який

можна використовувати в інтелектуальних

робочих процесах завантажених роботою офісів.

*1: кількість оригіналів за хвилину за умови подавання аркушів A4 (8 1/2" x 11"). *2: Інтерфейс NFC

призначений для пристроїв Android™. Для користування ним потрібен пристрій зчитування карт NFC,

який можна придбати у торговельній мережі. *3: Необхідний двоканальний адаптер Ethernet, який

можна придбати у торговельній мережі. *4: У цій функції використовується технологія Qualcomm®

DirectOffice™.

Чорно-білий БФП формату A4 з швидкістю друку 45 стор./хв. NFC*² і QR-код забезпечують легке з'єднання БФП з мобільними

пристроями

Посилений захист системи і даних і контроль доступу, зокрема

захист мікропрограмного забезпечення, самовідновлення та

застосування «білих списків»

Підтримка мобільного застосунку для друку і сканування

Sharpdesk та різноманітних послуг друку з мобільних пристроїв

Спрощений інтерфейс користувача та панель керування з

рідкокристалічним екраном завбільшки 7,0 дюйма з

регульованим кутом нахилу, що забезпечує легкий доступ

Можливість підключення до 2 мереж Ethernet*³

Легкий доступ до публічних хмарних сховищ, як-от Dropbox, з

використанням єдиного входу

Компактний внутрішній пристрій (опція) автоматизує сортування

і зшивання документів
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Технічні дані

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість механізму, чорно-білий друк,

ст/хв. (A4)

 45

Розмір паперу: мін.-макс.  A6 – A4

Вага паперу (г/м2)  60 - 220

Місткість паперу: стандарт (аркушів)  550

Місткість паперу: макс. (аркушів)  2350

Час прогрівання (сек.)  20

Загальна пам'ять, мін./макс. (Гб)  5

Жорсткий диск  STD

Об'єм жорсткого диску (Гб)  500

Дуплекс  STD

Потреби в електроенергії - номінальна

локальна напруга змінного струму (Гц)

 220 - 240V, 50 / 60Hz

Споживання енергії (кВт)  1,84

Габарити (мм)  492 x 517 x 638

Вага (кг)  33

КОПІР

Оригінальний розмір аркуша (макс.)  A4

Час друку першої копії, ч/б (сек.)  3,7

Електронне сортування, стандартна

функція

 •

Безперервне копіювання (макс. копій)  9999

Роздільна здатність при скануванні, ч/б

(dpi)

 600 x 600

Роздільна здатність друку (dpi)  600 x 600, 600 x 400

Градація (середні рівні) - Ч/Б друк  256

Діапазон масштабування (%)  25 – 400, (25 – 200 using RSPF /

DSPF) in 1% increments

Попередньо задані кількості копій  10 ratios (5R / 5E)

ПРИСТРІЙ АВТОПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Оригінальна місткість (к-сть аркушів)  100

СКАНЕР

Мережевий сканер (стандарт / додатково)  STD

Спосіб сканування, на комп'ютер, на

змінний носій

 •

Роздільна здатність при скануванні на

комп'ютер (dpi)

 100, 150, 200, 300, 400, 600

Роздільна здатність при скануванні на

зовнішній носій (dpi)

 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50

to 9,600 dpi via user setting

Файлові формати  TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b,

зашифрований PDF, XPS,

компактний PDF, JPEG, PDF із

можливістю пошуку, OOXML

(docx, xlxs, pptx), текст (TXT),

повний текст (RTF)

Місце збереження сканування, робочий

стіл

 •

Місце збереження сканування, FTP,

ел.скринька

 •

Місце збереження сканування, мережева

папка

 •

Місце збереження сканування, USB-носій  •

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ФАЙЛ

Збереження документів (стандарт /

додатково)

 STD

Збереження документів в файлах - основні

та користувацькі папки (сторінки)

 20000

Збереження документів в файлах - папка

швидкого доступу до файлу (сторінки)

 10000

Збережені роботи  Копіювання, друк, сканування,

передача факсу

Папки для зберігання  Папка з файлами швидкого

доступу, головна папка, папка

користувача (макс. 1000)

Зберігання конфіденційної інформації  •

ПРИНТЕР

Підвищена роздільна здатність (dpi)  600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600

Мережевий принтер (стандарт / додатково)  Стандарт: Ethernet і WiFi 802,11 b

/ g / n

Інтерфейс, стандарт/додатково  Стандарт: USB 2.0, 10Base-T /

100Base-TX / 1000Base-T

Операційна система, яка підтримується,

стандарт

 Windows 8.1, 10. Windows Server

2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X

10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13,

10.14, 10.15

Мережеві протоколи  TCP / IP, WEP, WPA /

WPA2-змішаний PSK, WPA-

WPA2-змішаний EAP, WPA PSK,

WPA2 EAP

Протоколи друку  LPR, необроблений TCP (порт

9100), POP3 (друк повідомлень

електронної пошти), HTTP,

завантаження файлів для друку з

FTP; IPP, SMB, WSD

PDL, стандарт/ додатково  Стандарт: PCL, Genuine Adobe®

PostScript®3

Доступні шрифти  80 (PCL), 139 (PS3)

ФАКС

Факс (стандарт / додатково)  Стандарт

Метод стиснення  MH / MR / MMR / JBIG

Протокол зв'язку  Super G3 / G3

Час передачі (сек.)  3

Швидкість модему (б/с)  33.600 - 2.400

Роздільна здатність при передачі  STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine

406,4 x 391 dpi

Розмір документу (мін.)  A5

Розмір документу (макс.)  A4

Пам'ять (Mб)  1024

Рівні сірого кольору  256

Запам'ятовування набору;

миттєвий/швидкий набір

 2000

Трансляція (макс. відстані)  500

ЗАВЕРШАЛЬНЕ ОБРОБЛЕННЯ

Вихідна здатність, максимальна  250

Макс. кількість аркушів для зшивання  30

Зміщення убік  OPT

БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА

Бездротова мережа (стандарт / додатково)  STD

Відповідність регуляторним нормам  IEEE802.11n / g / b

Режим доступу  Infrastructure mode, Software AP

mode

Безпека  WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA

/ WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK,

WPA2 EAP

ТОНЕР ПРОДУКТИВНІСТЬ

Чорний (сторінки з 5% покриттям)  30000

Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без попередження. Microsoft, Windows Server і Windows є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками компанії Microsoft у США та (або) інших

країнах. Adobe і PostScript 3 є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками компанії Adobe Systems Incorporated у США та (або) інших країнах. QR Code є зареєстрованим товарним знаком компанії DENSO

WAVE INCORPORATED у Японії та інших країнах. Dropbox є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Dropbox. Gmail і Android є товарними знаками компанії Google LLC. Mac є товарним знаком

компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах. PCL є зареєстрованим товарним знаком компанії Hewlett-Packard. Qualcomm DirectOffice є продуктом компанії Qualcomm Technologies, Inc. та (або) її дочірніх

компаній. Qualcomm є товарним знаком компанії Qualcomm, зареєстрованим у США та інших країнах. DirectOffice є товарним знаком компанії CSR Imaging US, LP, зареєстрованим у США та інших країнах. Усі інші назви

компаній, назви продуктів і логотипи є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. ©Корпорація Sharp, вересень 2019. Назва: Технічний опис MX-B456W. Усі товарні знаки

підтверджено. E&OE.
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