
CLOUDOVÝ STOLNÍ
A4 BAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM 

MX-C301/MX-C301W 
Barevný digitální multifunkční systém

Hledáte výkonného pomocníka? /This is Why /Právě proto 
potřebujete naše cloudové multifunkční systémy  
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Naše technologie se nikdy nepřestane zdokonalovat 
/This is Why /Právě proto budete připraveni na budoucnost

Nadstandardní možnosti připojení

Tyto multifunkční systémy Vás přenesou do budoucnosti. Pokud 

využíváte výhod cloudových služeb, jsou tyto systémy pro Vás jako 

stvořené. Pokud nasazení cloudu teprve plánujete, dají se k němu 

snadno připojit, jakmile na to budete připraveni. Nadstandardní 

možnosti připojení jsou však jen jedním z důvodů pro nákup.

Víme, že kancelářští pracovníci oceňují vysokou produktivitu 

A3 multifunkčních zařízení. Nemají však vždy dost místa nebo 

peněz pro velký stroj.

Vzali jsme proto vše, co opravdu potřebujete – vysokou 

rychlost, oboustranný tisk, zpracování různých médií, vynikající 

kvalitu obrazu, 7" barevný dotykový displej, důkladné 

zabezpečení a mimořádnou úsporu energie – a napěchovali to 

do jednoho kompaktního A4 zařízení. 

A jelikož pocházejí od Sharp, nemůže chybět ani rozsáhlá sada 

snadno použitelných nástrojů pro správu zařízení.

Zůstaňte ve spojení
Stejně, jako naše A3 multifunkční systémy, umožňují MX-C301 

a MX-C301W skenovat dokumenty a posílat je e-mailem, do 

počítače, síťového zařízení nebo USB flash paměti.  

Když k tomu přidáte technologii Sharp OSA, otevřou se před 

Vámi zcela nové možnosti. 

Sharp OSA umožňuje připojení k našemu řešení Cloud 

Portal Office, abyste mohli sdílet soubory a informace mezi 

multifunkčním systémem, PC, tablety, notebooky, mobilními 

telefony a dokonce naší interaktivní tabulí BIG PAD. Můžete si 

vybrat i z mnoha dalších cloudových aplikací.

Pokud si pořídíte MX-C301W, získáte navíc připojení k Wi-Fi 

síti a faxové funkce.

 

PŘIPOJTE SE KE CLOUDU  
S DOPLŇKEM SHARP OSA

7" BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
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Špičkové funkce v A4 verzi /This is Why /Právě proto si 
udržíte náskok 

Vysoká produktivita

Oba modely jsou ideální pro malé týmy a kanceláře. Nabízejí 

automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování a 

dokážou tisknout barevně rychlostí až 30 stran za minutu.

Optimální kvalita obrazu je zajištěna – i při potisku materiálů 

s velkou gramáží, například obálek nebo kartotéčních lístků 

– díky použití Mycrostoneru a dvousložkového vyvíjecího 

systému.

Interní 250GB pevný disk se hodí pro ukládání dokumentů, 

které mohou být opakovaně tisknuty nebo sdíleny přes 

webový prohlížeč. Webové rozhraní lze použít také pro správu, 

konfiguraci a monitorování multifunkčního systému.

Dokonalé zabezpečení
Při práci s citlivými daty můžete skenovat důvěrné dokumenty 

do bezpečného šifrovaného PDF souboru nebo použít 

funkci Follow Me, která pozdrží tisk dokumentů, dokud si je 

nemůžete vytisknout v soukromí.

Také běžné dokumenty je možné 100% chránit pomocí 5-ti 

místných uživatelských autentizačních kódů, zabezpečených 

síťových rozhraní, SSL, IPsec, kontroly portů a filtrování IP / MAC 

adres. 

Pro ještě důkladnější ochranu mají oba modely funkce 

pro šifrování a bezpečné mazání dat na pevném disku a 

s funkcí Document Control*1 můžete dokonce zabránit 

neoprávněnému kopírování, skenování, faxování*2 a ukládání 

dokumentů. 

Úspora energie 
Nikdo nemá rád plýtvání s energií. To je další důvod, proč 

byste měli zařadit tyto multifunkční systémy s certifikací 

Energy Star na přední místo vašeho nákupního seznamu. Oba 

modely přináší významnou úsporu energie díky nižší spotřebě, 

rychlému nahřívání a funkci Eco Scan, která zapíná fixační 

jednotku, jen když je to zapotřebí.

Mají také speciální režim úspory toneru, který snižuje množství 

toneru použité pro tisk obrázků a grafů bez snížení kvality 

textu. Dokážou se dokonce samy vypnout, pokud je po 

zadanou dobu nepoužijete. To je jeden z mnoha způsobů, 

kterými Vám pomáháme na cestě k úspěchu.

SPOUSTA PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ, VČETNĚ SKENOVÁNÍ VIZITEK, A NASTAVITELNÝ LCD 
DISPLEJ

*1 Vyžaduje doplňkový modul ochrany dat   *2 Pouze MX-C301W



Technické údaje

www.sharp.cz

Poznámky

*1 Při jmenovitém napětí. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek. *2 Nejlepší dosažený čas A4 kopírování při 
podávání papíru kratším okrajem napřed z 1. kazety, umístění originálu na sklo, na připraveném stroji a bez použití funkcí 
„Automatický barevný režim“ a „Automatická volba barvy“. *3 XPS tisk vyžaduje doplňkový modul MX-PUX1 a přídavnou paměť 
2 GB. Může se lišit podle stavu stroje a provozních podmínek. *4 Ukládací kapacita závisí na typu dokumentu a nastavení skenování. 
*5 Faxování je možné jen na MX-C301W.*6 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky při standardním rozlišení 
v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese JBIG. *7 Nelze použít pro režim Software AP.

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je 
certifikační známka a smí být použito jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky úsporného 
programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrována v USA. Předpisy ENERGY STAR se uplatňují jen pro produkty v USA, 
Evropě, Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku. Windows, Windows XP, Windows Server 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 červenec 2014. Ref: MX-C301/MX-C301W Job No 15311. Všechny 
ochranné známky uznávány. E&OE.

 

569 mm

605 mm

429 mm

Vnější rozměry

Obecné

Síťová tiskárna

Síťový skener

Bezdrátová síť (Wi-Fi)(MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Doba nahřívání*1 (sekundy) 18

Paměť (GB) Kopírka/Tiskárna (sdílená)   3 
 HDD   250
 Doplněk  2

Napájení 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba (kW) (max.)  1,3 (200 – 240 V)

Rozměry (mm) (Š × H × V) 429 × 569 × 474

Hmotnost (kg) 33
 

Rozlišení (dpi) 600 × 600

Rozhraní USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporovaný OS   Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 
   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, 
 IPP, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk

Emulace PDL Standardně PCL6, PS3
 Volitelně XPS*3

Dostupné fonty PCL 80 
 PS3 136

Tiskové aplikace  Sharpdesk Mobile

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel) 
 Aktivace z počítače (přes rozhraní TWAIN)

Rozlišení (dpi)
Aktivace ze stroje 100, 200, 300, 400, 600
Aktivace z počítače 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 – 9 600 podle uživatelského nastavení

Formáty souborů XPS, TIFF, PDF, JPEG (jen barevně)

Cíle skenování Sken do e-mailu, FTP serveru, síťové složky (SMB), USB paměti, počítače

Skenovací aplikace Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Kompatibilní norma  IEEE802.11n/g/b

Přístupový režim  Infrastrukturní, Software AP (virtuální přístupový bod)

Zabezpečení  WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Metoda komprese    MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol  Super G3/G3

Doba odesílání*6 (sekundy) Méně než 3

Rychlost modemu (b/s)  33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Rozlišení při odesílání (dpi)
 Standard 203,2 × 97,8
 Fine 203,2 × 195,6
 Super Fine 203,2 × 391
 Ultra Fine 406,4 × 391

Velikost dokumentu A4 – A5

Paměť (MB) 1

Rychlost tisku (výtisků/kopií za minutu) (max.)
Barevně/černobíle A4
MX-C301W/MX-C301 30

Velikost papíru (min. – max.) A6 – A4

Gramáž papíru (g/m2)
Kazeta  60 – 105
Boční vstup  55 – 220
Doplňková kazeta  60 – 105

Zásoba papíru (std. – max.) 
Listy  300 – 800
Kazety  1 – 2

Kopírka
Velikost originálu (max.)  A4

Zhotovení první kopie*2 (sekundy) 
Barevně 7,4
Černobíle 6,3

Nastavení počtu kopií (max.)  999

Rozlišení (dpi)
Skenování (barevně a ČB) 600 × 600, 600 × 300 
Tisk  600 × 600, 9 600 (ekvivalentní) × 600

Gradace odstínů  256

Rozsah zoomu (%)  25 – 400 (25 – 200 s podavačem) s krokem 1 %

Přednastavená měřítka  8 (4 zmenšení/4 zvětšení)
Ukládání dokumentů
Kapacita archivu dokumentů*4  
Hlavní a uživatelská složka: 20 000 stran nebo 3 000 souborů
Složka Rychlý soubor: 10 000 stran nebo 1 000 souborů

Ukládané úlohy Kopírování, tisk, skenování, odesílané faxové zprávy*5

Ukládací složky Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)

Zabezpečení dokumentů Ochrana heslem

MX-PUX1
Modul pro XPS

MX-PF10
Modul pro čárové kódy

MX-FWX1
Modul pro Internet Fax  
(MX-C301W)

MX-FR46U
Modul ochrany dat  
(komerční verze)
*Bude k dispozici později.

MX-USX1/X5
Sada 1/5 licencí SharpDesk

MX-US10/50/A0
Sada 10/50/100 licencí 
SharpDesk

MX-AMX1
Modul integrování aplikace

MX-AMX2
Modul komunikační aplikace

MX-AMX3
Modul externího účtování


