
MX-3114N
• Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
• Oldal/perc: 31 fekete-fehér, 31 színes
• Papírkapacitás: alapkiépítésben 600 lap, maximum 3100 lap
• 'Cloud' kapcsolódási opció és lehetőség van SaaS

(Software as a Service) alkalmazások futtatására
• Színes, 7,0" méretű LCD érintőképernyő egyszerű

kezelhetőséget biztosít, ami kiegészíthető opcionális
billentyűzettel is

• Adatok/dokumentumok védelmét az alapkiépítésben
elérhető biztonsági funkciók biztosítják

• Opcionális helytakarékos belső finiser és lyukasztó modul
• Környezetbarát kialakítás energiatakarékos funkciókkal

 

Az MX-3114N egy kompakt, de mégis nagy teljesítményű MFP, ami tökéletes minden kisméretű iroda és munkacsoport
számára. Sokoldalú készülék, ami elérhető közelségbe hozza a kiváló minőségű színes A3-as nyomtatást minden
vállalkozás számára. Gyors, 31 oldal/perc nyomtatási és másolási sebesség - még színesben is - plusz elérhetők a
legújabb termelékenységi funkciók, beleértve a "cloud" hozzáférést és a meghajtó nélküli mobil nyomtatást. A készülék
további jellemzői: automatikus kétoldalas színes szkennelés, hálózati nyomtatás, 320 GB-os belső merevlemez, hatásos
biztonsági funkciók (beleértve a hozzáférés-ellenőrzést, titkosítást és a biztonságos törlést), Sharpdesk desktop
szkenner szoftver és hatékony eszköz kezelő megoldások.Ezen kívül opciók és telepíthető kiegészítők egész sora
érhető el. Többek között fax, Wi-Fi adapter, extra biztonság, helytakarékos belső finiser, lyukasztó modul, nagy
kapacitású tandem fiókok hosszú megszakítás nélküli nyomtatásokhoz és Sharp OSA. Az MFP-t teljesen saját üzleti
igényeire szabva konfigurálhatja.Amellett, hogy az egyik leghatékonyabb A3-as színes MFP a maga kategóriájában, az
MX-3114N egyben az egyik legkisebb is. Tervezésekor a legfőbb cél az egyszerű használat és az energiahatékonyság
volt. 7 colos színes érintőképernyőn megtekinthetők az elmentett dokumentumok bélyegképes előnézetei is, a
mindennapi használatot egyszerűvé és intuitívvá téve. A papírfiókokra könnyen megfogható fogantyúkat is helyeztünk.A
gyors bemelegedési idő, Eco Scan funkció, hatékony LED-es szkenner és továbbfejlesztett automatikus kikapcsolás
funkció együttesen egy környezetbarát és sokoldalú A3-as színes MFP-t eredményeznek. Az Energy Star minősítéssel
rendelkező MX-3114N-t úgy tervezték, hogy teljes mértékben támogassa az Ön környezetvédelmi célkitűzéseit.

Általános
• Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc: 31
• Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc: 31
• Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc: 15
• Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc: 15
• Papír méret: Min. - Max.: A5R - A3W
• Papír súly (g/m2): 60 - 220

55 - 300 (multi-bypass)
• Papír kapacitás: Standard (lap): 600
• Papír kapacitás: Max. (lap): 3100
• Felmelegedési idő (sec): 18
• Memória általános (min/max), MB: 

3072 (copier/printer)shared
• Nyomtató memória (min/max), MB: 2048 (option)
• Merevlemez: STD
• Merevlemez kapacitás (GB): 320
• Duplex: STD
• Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz): 

220 - 240V, 50/60Hz
• Energia fogyasztás (kW): 1,84
• Méretek (mm): 608 x 642 x 834
• Tömeg (kg): 76,2

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, H-2040 Budaörs, Liget u. 1.
TELEFON (KÖZPONT): +36-23-815 000, FAX: +36-23-815 001, Internet: www.sharp.hu

http://www.sharp.hu
http://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=MX3114N&cat=341
http://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=MX3114N&cat=341
http://www.sharp.hu


MX-3114N

Másoló
• Eredeti papír méret (Max.): A3
• Első másolat (színes), sec: 7,9
• Első másolat (FF), sec: 5,8
• Elektronikus szortírozás (Standard): 
• Folyamatos másolás (Max. másolat): 999
• Szkenner felbontás (FF), dpi: 600 x 600,600 x 400,600 x 300
• Szkenner felbontás (színes), dpi: 600 x 600
• Nyomtató felbontás (dpi): 

600 x 600,9600 equivalent x 600 (depending on print mode)
• Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér: 2
• Árnyalat (azonos szintek) - Színes: 256
• Zoom tartomány (%): 25 - 400
• Beállított másolási arányok: 10

Lapadagoló
• Eredeti kapacitás (lap): 100

Szkenner
• Hálózati szkenner (alap / opcionális): STD
• Beolvasási mód push scan és pull scan: 
• Felbontás push scan módban (dpi): 100,200, 300,400, 600
• Felbontás pull scan módban (dpi): 75,100, 150,200, 300,400,

600
50 to 9600 custom

• Fájl formátumok: 
TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only),
XPS

• Szkenner alkalmazások: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile,
Sharp Network Scanner, Sharp OSA Network Scanner Tool
(requires MX-AMX2 and licenses)

• Szkennelés rendeltetési helye asztalra: 
• Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe: 
• Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába: 
• Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára: 

Dokumentum tárolás
• Dokumentum tárolás (alap / opcionális): STD
• Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal):

20000
• Dokumentum tárolási kapacitás- gyor fájl mappa (oldal): 10000
• Tárolt feladatok: Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax

küldés
• Tároló mappák: Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni

mappák (max. 1000 mappa)
• Biztonságos tárolás: 

Nyomtató
• Felbontás (dpi): 600 x 600
• Továbbfejlesztett felbontás (dpi): 9600 equivalent x 600
• Hálózati nyomtató (alap / opcionális): Alapkiép.
• Interfész  alap/opcionális: 

Alapkiépítésben USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-
T

• Támogatott operációs rendszer (alap): Windows XP/Windows
Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista/Windows 7

• Támogatott operációs rendszer (opcionális): 
Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4

• Hálózati protokol: TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX
(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

• Nyomtató protokol: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail
nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS és
Bindery alkalmazásával, FTP a nyomtatási fájlok
letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP

• PDL emuláció   alap / opcionális: Alapkiép. PCL6, opció PS3,
XPS

• Elérhető betűtípusok: 80 (PCL), 136 (PS3)

Fax
• Fax (alap / opcionális): Opcionális
• Tömörítési mód: MH/MR/MMR/JBIG
• Kommunikációs protokol: Super G3/G3
• Átviteli idő (sec): 3
• Modem sebessége (bps): 33.600 - 2.400
• Átviteli felbontás: 

STD 203,2 x 97,8 dpi 
Ultra Fine 406,4 x 391 dpi

• Dokumentum méret (Min): A5
• Dokumentum méret (Max): A3
• Memória (MB): 1024
• Szürkeárnyalat szintek: 256
• Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás: 1000
• Körfax (max. helyre): 500

Finishing
• Kibocsátási kapacitás Max.: 500
• Tűző (lap) Max.: 50
• Margóeltolás: OPT
• Lyukasztó: OPT
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