
Technické údaje
MX-B200
Digitální multifunkční systém

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY 
STAR je certifikační známka a smí být použita jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že 
splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Windows, 
Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. Všechny 
ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
příslušných vlastníků.
©Sharp Corporation prosinec 2010 Ref: MX-B200. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

Menší. Chytřejší. Rychlejší.

Vysoký výkon pro malé a domácí kanceláře 

tisk  l  kopírování  I  skenování  

298 mm

445 mm

518 mm

 Obecné 
Rychlost tisku (max.) 20 kopií/výtisků za minutu
Velikost papíru Max. A4, min. A6
Gramáž papíru Kazeta: 56 g/m2 – 80 g/m2

   Boční vstup: 56 g/m2 – 128 g/m2

Zásoba papíru Standardní: 300 listů (kazeta 250 listů a boční vstup 50 listů)
   Maximum: 550 listů (2 kazety na 250 listů a boční vstup 50 listů)
Doba nahřívání*1 – (režim automatického startu)
Paměť  32 MB
Napájení Jmenovité střídavé napětí 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Spotřeba (max.) 1,0 kW (220 – 240 V)
Rozměry (š x h x v) 518 × 445 × 298 mm
Hmotnost  Přibližně 15,9 kg

 Kopírka 
Velikost originálu Max. A4
Doba zhotovení 1. kopie*2 8,0 s
Nastavení počtu kopií Max. 99 kopií
Rozlišení Skenování: 600 x 600 dpi (režim Foto)
   600 × 300 dpi*3 (režim AE/Text)
   Tisk: 600 × 600 dpi
Gradace Ekvivalentní 256 úrovním
Rozsah zoomu 25 – 400 % s krokem 1 % (50 – 200 % s doplňkovým podavačem SPF)
Přednastavená měřítka 5 měřítek (3 zmenšení/2 zvětšení)

 Tiskárna
Rozlišení 600 × 600 dpi
Rozhraní USB 2.0
Podporované OS  Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulace PDL SPLC

 Barevný skener 
Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)
   Aktivace z počítače (přes aplikaci podporující rozhraní TWAIN)
Rozlišení 600 × 600 dpi (rozsah nastavení: 50 – 9600 dpi)
Skenovací programy Button Manager, Sharpdesk včetně Composeru

*1  Režim automatického startu umožňuje uživateli aktivovat funkci kopírování stisknutím tlačítka Start v době, kdy 
stroj přechází do provozního stavu poté, co byl vypnutý nebo v úsporném režimu. Kopírování se spustí automa-
ticky hned, jakmile je stroj připraven.

*2  Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném 
stroji. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.

*3  Lze změnit na 600 × 600 dpi přes uživatelské nastavení.
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Pracujte rychleji
Nyní můžete tisknout a kopírovat velmi 
kvalitní dokumenty rychlostí až 20 
stran za minutu. Zhotovení první kopie 
přitom trvá pouhých 8 sekund,* což je 
ideální, když potřebujete zkopírovat jen 
jednu nebo dvě stránky.

Snadno zvládnete i tisk velkých 
souborů. Technologie Sharp SPLC 
automaticky urychluje efektivní 
přenos dat, takže budete vždy 
tisknout optimální rychlostí. Pro tisk 
mnohastránkových dokumentů je 
MX-B200 vybaven kazetou na 250 
listů papíru (mimo to má ještě boční 
vstup pro speciální tisková média se 
zásobníkem na 50 listů) s možností 
přidat další kazetu pro dosažení 
celkové kapacity 550 listů.

Vše potřebné pro každou malou nebo 
domácí kancelář 
Rychlý černobílý tisk a kopírování nebo barevné skenování – 
digitální multifunkční systém MX-B200 má vše, co potřebujete pro 
každodenní práci. Je dost malý, aby se vešel na váš stůl, a přitom 
nabitý užitečnými funkcemi pro zvýšení produktivity. 

Pracujte chytřeji
S MX-B200 zvládnete více věcí 
mnohem jednodušeji. Ke standardní 
výbavě patří barevné skenování a 
jako doplněk můžete přidat podavač 
dokumentů s kapacitou 50 listů pro 
skenování objemných dokumentů.

Funkce Automatický start spustí 
automaticky kopírování, jakmile se 
stroj nahřeje. Stačí vložit dokumenty, 
stisknout tlačítko a nechat stroj 
pracovat. K dispozici je dokonce 
elektronické třídění, které automaticky 
uspořádá několik sad kopií. Získáte 
také Sharpdesk – všestranný program 
pro ukládání a správu naskenovaných 
dokumentů.

Pracujte ekologičtěji
Systém MX-B200 s certifikací Energy 
Star byl navržen s ohledem na nízké 
provozní náklady a úsporu energie – 
stejně jako výkonné tiskárny Sharp pro 
pracovní skupiny. Například režim úspory 
toneru umožňuje kopírovat s menším 
množstvím toneru a funkce předehřívání 
snižuje spotřebu elektřiny. A pokud 
náhodou necháte MX-B200 zapnutý, 
sám se po určité době automaticky 
vypne, aby se ušetřila energie.

Hlavní přednosti

Doplňkový jednoprůchodový podavač  
dokumentů

Ovládací panel s LED indikátory Doplňková kazeta na 250 listů papíru

Volitelné příslušenství

MX-SP10 Jednoprůchodový 
podavač dokumentů
Kapacita dokumentů: 50 listů
Gramáž papíru: 56 – 90 g/m2

MX-CS10 Kazeta na papír
Zásoba papíru: 250 listů
Gramáž papíru: 56 – 80 g/m2

Základní jednotka
Jednoprůchodový podavač 

dokumentů
Kazeta na papír

MX-B200 je vynikající 
doplněk každé malé 
kanceláře. 

*  Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při podávání papíru z 1. kazety, umístění originálu na sklo a připraveném stroji. 
Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek.


