MX-C381B
MX-B382
Sistema Digital Multifuncional

Obtenha a Vantagem do
Alto Desempenho desta
Compacta MFP A4

Cópia

Impressão em Rede

Scanner em Rede

SHARPDESK

Facilidade e Função Completa
com o Mínimo de Espaço e Máximo
Estilo
A partir da premiada linha de multifuncionais A3 da Sharp,
vêm as multifuncionais A4 MX-C381B/MX-B382, solução
compacta, mas poderosa, com a mesma confiança de
funcionalidade, operacionalidade e produtividade.
As MX-C381B/MX-B382 oferecem todas as funções
essenciais de negócios, incluindo digitalização colorida em
rede, bem como excelente qualidade de imagem, velocidade
impressionante e de desempenho amigável ao meio
ambiente. Com design elegante, com uma textura atrativa e
com apenas 535mm de largura e 438 mm de profundidade,
as MX-C381B/MX-B382 são pequenas o suficiente para ficar
no escritório, mesmo com a opção de acabamento instalada.
Concebida para reunir a simplicidade e conveniência de
impressoras em rede e da produtividade multi-tarefas das
MFPs, as MX-C381B/MX-B382 agilizam o fluxo de trabalho
entre os equipamentos do escritório. Com um alto
desempenho as MX-C381B/MX-B382 podem facilmente
fazer o trabalho de uma copiadora A4, impressora e
scanner, permitindo ao escritório reunir em um só
equipamento as funções de documentos/imagens para
reduzir os custos globais, o consumo de energia e a
desordem dos trabalhos.
Com uma tela de LCD de 7.0 polegadas a cores, touchscreen para total facilidade de uso, segurança multi-camadas
da Sharp para maior tranquilidade e Sharp OSA (Open
Architecture Systems) para fácil integração com aplicativos
de rede, as MX-C381B/MX-B382 trazem uma vantagem de
impulso de produtividade a qualquer local de trabalho.

DESEMPENHO
PRODUTIVO
Finalizador Interno (Granpeamento)

Saída Super Eficiente
As MX-C381B/MX-B382 oferecem uma saída rápida de até 38*
cpm/ppm e a primeira cópia sai em apenas 8.9 segundos em Cores
(MX-C381B) e 8.0 segundos P/B (MX-B382). Além disso, o curto
trajeto do papel minimiza problemas de alimentação economizando
custos com papel e toner.
*Tamanho A4

Digitalização Rápida e RSPF

MX-C381B

O finalizador interno (opcional) das MX-C381B/MX-B382 pode ser
adicionado sem ocupar muito espaço. Ele automatiza tarefas
demoradas, como classificação e
grampeamento* de documentos de até 30
páginas e organiza cada trabalho
(empilhamento) para fácil recuperação.
*Grampeamento de um só canto

MX-B382

A uma velocidade de até 33 opm* (originais por minuto), as
MX-C381B/MX-B382 podem completar os trabalhos de digitalização
de grandes dimensões com facilidade e eficiência. E o alimentador
reverso RSPF (padrão) de até 50 folhas, alimenta sem problemas
ambos os lados dos originais e traz maior eficiência.
*Tamanho A4, alimentador de um único lado

Módulo Duplex (Padrão)
O Módulo Duplex (Padrão) das MX-C381B/MX-B382 - particularmente
eficaz quando usado com o alimentador de papel RSPF - reduz custos
e economiza espaço de arquivamento, fazendo cópias e impressões
frente e verso.

Suporta a Maioria dos Sistemas
As MX-C381B/MX-B382 funcionam em rede com as versões mais
recentes e utilizadas dos sistemas operacionais e protocolos de rede,
incluindo IPv6 e até mesmo em ambientes com S.O. mistos. Você tem
impressão rápida e poderosa através de uma rede 1000Base-T Gigabit
Ethernet (padrão).

Scanner Colorido em Rede
As MX-C381B/MX-B382 funcionam como um scanner colorido
em rede e suportam arquivos de formato TIFF, PDF, PDF
criptografado, JPEG e XPS (XML).
O Modo Automático de Cor determina automaticamente se
uma página é colorida ou P/B e seleciona o modo de digitalização
apropriada para essa página. O Modo Automático de Cor
analisa o conteúdo de cada página e faz a distinção entre
diferentes componentes, tais como fotos e texto. As MXC381B/MX-B382 podem digitalizar mapas com nitidez, textos
com clareza e automaticamente remove a cor de fundo de
artigos de jornais e revistas para uma digitalização mais clara.

Impressão

Distribuição Múltipla de Arquivos
Com alguns toques na tela LCD, você pode escolher diferentes
maneiras de distribuir seus documentos digitalizados. Scan para Email envia documentos como um anexo de e-mail. Scan para
Servidor FTP digitaliza documentos diretamente para um servidor FTP
para armazenamento. Scan para desktop envia os documentos
digitalizados diretamente para a área de trabalho do seu PC. Scan
para Pasta da Rede (SMB) envia arquivos para uma pasta
compartilhada em um PC com Windows em rede. Scan para
Memória USB envia o documento diretamente para dispositivos de
memória USB.

Grande Capacidade de Papel
As MX-C381B/MX-B382 vêm com uma gaveta de papel para até 500
folhas e um by-pass para até 100 folhas.
s.
Dois tipos de gavetas de papel extra
estão disponíveis para uma capacidade
total de papel de até 2.100 folhas.
Quando uma gaveta ficar sem papel, a
função de Troca Automática de
Gaveta muda automaticamente para a
outra bandeja cheia de papel do mesmo
o
tamanho.

VÁRIAS FUNÇÕES
COM FACILIDADE
Tela de LCD de 7,0 polegadas Touch Screen
As MX-C381B/MX-B382 possuem um painel de controle com uma ampla e clara tela LCD touchscreen, com resolução W-VGA e com a opção de
escolha de até seis cores. Sendo fácil de seguir as devidas orientações, o LCD mostra passo-a-passo como guiá-lo através dos procedimentos
necessários quando se ajusta modo de grampos, panfletos ou outras funções. Apertando o botão Home, mesmo no meio de uma operação, ele o
leva de volta à tela inicial. A programação das funções mais usadas e configurações no Meu Menu permite o acesso rápido e fácil. E o uso da caneta
stylus inclusa proporciona uma operação mais controlada e precisa do touch-screen.

Tela do teclado QWERTY

Impressão Direta via USB

Alimentador de Cartão de Visita

As MX-C381B/MX-B382 oferecem um novo nível de conveniência
com duas portas USB. Uma das portas USB que está localizada na
parte frontal da MFP abaixo do painel de controle, que vem a calhar
quando os dados de impressão
provêm diretamente de
dispositivos de memória USB,
uma função indispensável para
os usuários que estão com
pressa ou que querem o acesso
à máquina rápido sem o uso
de um PC.

O alimentador de cartão de visita (opcional) digitaliza cartões de visita
de papel automaticamente, podendo ser usado com os softwares
comercialmente disponíveis
para criar bases de dados para
cartões de visita. O suporte do
lado esquerdo da MFP fornece
armazenamento útil para o
alimentador de cartão de visita.

Tela de Status de Trabalho
Durante a impressão ou cópia, o painel de controle das
MX-C381B/MX-B382 exibe uma lista de todos os postos de
trabalho, mostrando-lhe num relance os trabalhos em curso e a
posição do seu trabalho na fila. E, com alguns toques rápidos na
tela de LCD, a função Prioridade de impressão permite que
você altere a ordem da fila de trabalho ou exclua os que não são
mais necessários.
No lado direito do LCD, você encontrará uma versão simplificada
da tela de Status do Trabalho. Isso permite que você
rapidamente confirme os quatro primeiros trabalhos na fila sem
ter que ir para a tela de Status do Trabalho. O monitor também
oferece um rápido resumo sobre o status do sistema da MFP.

Miniaturas de Tela e Visualizações
Faça a pesquisa de arquivos mais facilmente e mais conveniente do
que nunca, as miniaturas e as pré-visualizações dos dados de arquivos
através do Arquivamento de Documentos, bem como os nomes de
arquivos convencionais, podem ser exibidos no painel de controle de
LCD das MX-C381B/MX-B382.

Visualização de miniaturas

Status do trabalho

Visualização prévia

QUALIDADE
DE IMAGEM
Impressão 1.200 x 1.200-dpi

Sistema de Imagem Superior

O mecanismo de impressão das MX-C381B/MX-B382 fornece uma
impressão de 1.200 dpi sem sacrificar a velocidade de saída para obter
uma imagem de qualidade ultra-clara. Linhas finas e pequenos textos
saem com maior nitidez e fáceis de ler.

O processador de imagem da Sharp combina um processador de alta
performance e o novo Mycrostoner-HG (High Grade) para
proporcionar uma qualidade de imagem arrebatadora com as MXC381B/MX-B382. E o tamanho menor de partícula do MycrostonerHG permite a granulação reduzida e clara reprodução de linhas finas e
das cores de meio-tom.

Cópia Fácil de Alta Qualidade
Com as características de terceira geração das MX-C381B/MX-B382,
com modo de cores nítidas, qualquer pessoa - com apenas um toque
de botão - pode de maneira fácil e automática fazer cópias que são
fiéis ao original.
O Modo Automático de Cor determina automaticamente se uma
página é em cores ou P/B e seleciona o modo de cópia apropriado
para essa página. O Modo Automático de Cor analisa o conteúdo
de cada página, tais como fotos e textos. Isto é o que permite que as
MX-C381B/MX-B382 imprimam mapas com texto nítido e claro
removendo automaticamente a cor de fundo do jornal e de
exemplares da revista para uma saída mais clara.
Quando faz cópias em P/B, a tecnologia multi-nível de difusão de erro
suaviza fotos e tons de cinza.

ECOLOGICAMENTE
AVANÇADO
Suprimentos Ecologicamente Conscientes

Excelente Eficiência de Energia

As MX-C381B/MX-B382 estão em conformidade com os padrões
estabelecidos pelos selos ambientais Nordic Ecolabel e Blue Angel.

As MX-C381B/MX-B382 têm dois níveis de
economia de energia de modo a reduzir ou
desligar a eletricidade após um período de
inatividade. E para continuar a economizar em
despesas de funcionamento, pressionando a tecla
de economia de energia, depois que um trabalho
é concluído, as MX-C381B/MX-B382
Tecla de
imediatamente entram no modo de desligamento
economia
automático.
de energia
Um tempo de aquecimento curto de 90 segundos
ou menos para a MX-C381B e de 50 segundos
ou menos para a MX-B382 contribui para a redução do consumo
global de energia.

Em apoio à diretriz RoHS, que restringe a utilização de substâncias
perigosas, a Sharp eliminou totalmente o chumbo e cromo
prejudiciais em todas as partes dos materiais das MX-C381B/MXB382.

As MX-C381B/MX-B382 suportam a plataforma de desenvolvimento OSA Sharp* Esta inovadora tecnologia de terceira geração permite aos
usuários interagir com negócios e aplicações através de rede e/ou softwares externos através do painel de controle LCD, oferecendo uma
nova esfera de controle e conveniência. A plataforma Sharp OSA utiliza protocolos de rede padrão, como XML e SOAP, as MX-C381B/MXB382 podem integrar facilmente com sistemas de gestão de documentos, softwares de planejamento de recursos corporativos, aplicativos de
fluxo de trabalho e muito mais.
*Requer o opcional MX-AMX2 e/ou MX-AMX3.

Nota: A tela mostrada acima é apenas uma amostra.
Layouts de tela e a interface do usuário podem ser especificamente
concebidas para acomodar programas personalizados.

SEGURANÇA EM
VÁRIAS CAMADAS
Kit de Segurança de Dados

PDF Criptografado com Proteção de Senha

As multifuncionais podem reter centenas de páginas de informações
confidenciais de trabalhos anteriores em seu disco rígido ou memória
interna. Para proteger essas informações contra acesso não autorizado, o
Kit de Segurança de Dados (opcional) apaga automaticamente e
criptografa os dados após cada trabalho completado, bem como, os dados
armazenados no disco rígido.

Acesso a uma Rede Segura
A função de filtragem de IPs/MAC das MX-C381B/MX-B382 fornece uma
operação altamente segura, restringindo o acesso das multifuncionais na
rede do seu escritório. A tentativa de acesso de um IP desconhecido ou
endereço MAC será negada, evitando o uso não autorizado. As MXC381B/MX-B382 também suportam o padrão IEEE 802.1X para a porta
de controle de acesso baseado em rede, que bloqueia todos os acessos a
partir de dispositivos não autorizados.
Filtragem de endereço IP/MAC Sistema de segurança de dados

OK

Dados da Cópia

Impede o vazamento
de dados

Dados/Impressão

Dados do Scan

NÃO!

Endereços IP ou MAC
desconhecidos o acesso
será negado

Dados Criptografados Dados Apagados

Os dados gerados
para cada tarefa são
automaticamente
apagados quando o
trabalho é finalizado

Impressão Contida e Impressão Confidencial
Para impedir que outros possam ver documentos confidenciais que estão
sendo impressos, a função de Impressão Contida das MX-C381B/MX-B382
armazena os dados de impressão no disco rígido e retém a saída até que o
usuário execute um comando de impressão do painel de controle. Para
segurança adicional, a Função de impressão confidencial requer que o
usuário insira um PIN (número de identificação pessoal) na máquina antes
de iniciar a impressão.

Secure Sockets Layer (SSL)
SSL (secure sockets layer), permite a criptografia de comunicações de
dados para evitar vazamento de dados através da rede quando houver
impressão via IPP, a navegação em páginas da Web seguras (HTTPS) ou na
comunicação via e-mail (SMTP e POP3) ou FTP (FTPS).

Para impedir a visualização não autorizada de dados confidenciais da
imagem, as MX-C381B/MX-B382 permitem aos usuários uma senha para
proteger e encriptar dados PDF. Ao definir uma senha quando fizer a
digitalização, os usuários podem transmitir um PDF através da rede em
formato criptografado. Então, após a transmissão, os outros usuários só
terão acesso ao PDF criptografado após o redigitar com sucesso a senha
escolhida.

Dado scaneado é criptografado

Requisita senha para
visualizar o arquivo

Função de Controle de Documentos
O Controle de Documento impede a cópia, digitalização e arquivamento
de documentos confidenciais não autorizados. É assim que funciona: as
MX-C381B/MX-B382 copiam os dados de prevenção em um documento
quando ele é copiado ou impresso pela primeira vez. Então, irá detectar
os dados da próxima vez que alguém tentar fazer uma cópia do
documento. Todas as tentativas não autorizadas para copiar um
documento controlado fará simplesmente que o documento seja
cancelado ou resulte na saída de uma página em branco.
Nota: Requer o Kit de Segurança de Dados. Pode não funcionar com
certos tipos de arquivo ou papel.

Autenticação de Usuário
As MX-C381B/MX-B382 impedem a utilização não autorizada, exigindo
senhas para o acesso à máquina. As MX-C381B/MX-B382 podem
registrar até 1.000 usuários em três níveis de acesso como administrador,
usuário ou cliente e pode designar para a função de autenticação do
usuário. Por exemplo, as MX-C381B/MX-B382 podem ser ajustadas para
permitir a digitalização para todos os usuários e restringir o número de
cópias para usuários definidos.

Suporte Ipv6 e IPsec
As MX-C381B/MX-B382 suportam IPv6, o protocolo da próxima geração
da Internet. Uma parte obrigatória do IPv6 é o IPsec (IP Security), um
conjunto de protocolos para a segurança do protocolo de comunicação
da Internet (IP). O IPsec criptografa e autentica o tráfego entre as partes
especificadas, fornecendo produtos compatíveis com o IPsec de um nível
extremamente elevado de segurança de rede.

OPCIONAIS
Configuração do Sistema & Opcionais
UNIDADE BASE

MX-BTX1
Alimentador de
Cartão de Visitas
(papel)

MX-FN12
Finalizador
interno (grampeador)

MX-CSX1

Gaveta de papel
para até 500 folhas

MX-DS14

Gabinete empilhador

MX-DS14

Gabinete empilhador

MX-DS13
Rack

MX-CSX1
Gaveta de papel
para até 500 folhas

MX-CSX1

Gaveta de papel
para até 500 folhas

MX-CSX2

MX-DS14

Gabinete empilhador

MX-DS14

MX-CSX2

Gaveta de papel
para até 500 folhas

Gabinete empilhador

MX-DS14

MX-CSX2

Gabinete empilhador

Gabinete empilhador

Gaveta de papel
para até 500 folhas

MX-DS13
Rack

MX-DS13
Rack

Gaveta de papel
para até 500 folhas

MX-DS14

MX-DS13
Rack

AR-PF1
Kit de Fonte de Código de Barra
MX-PUX1
Kit de Expansão XPS

MX-US10/50/A0
Kit de Licença Shapdesk 10/50/100
MX-AMX1
Módulo de Integração de Aplicativos

MX-SMX3
Placa de Expansão de Memória

MX-AMX2
Módulo de Aplicativos de Comunicação

MX-USX1/X5
Kit de Licença Shapdesk 1/5

MX-AMX3
Módulo de Conta Externa

MX-UN1HA
Kit de Licença de Ferramenta de Scanner
Sharp OSA 100
MX-FR26U
MX-UN10A/50A
Kit de Licença de Ferramenta de Kit de segurança de dados para MX-B382
Scanner Sharp OSA 10/50
MX-FR13U
Kit de segurança de dados para MX-C381B

MX-UN01A/05A
Kit de Licença de Ferramenta
de Scanner Sharp OSA 1/5

MX-C381B MX-B382 Sistema Digital Multifuncional
ESPECIFICAÇÕES
Arquivamento de Documento

Geral
Tipo
Velocidade
Tamanho do papel
Capacidade do papel
(80 g/m2 )
Tempo de aquecimento*1
Memória

Requerimento de energia
Consumo de energia (máx.)
Dimensões (L x P x A)
Peso*3
Características

Capac. de Arquivamento
de Documentos

MX-C381B - Multifuncional digital colorido laser
MX-B382 - Multifuncional digital monocromático laser
MX-C381B/B382 Máx. 38 cpm/ppm (A4) e 40 cpm/ppm (carta)
Mín. A5 / Máx Oficio
Padrão: 600 folhas (bandeja para até 500 folhas e
Bypass para até 100 folhas); Máx: 2,100 folhas
MX-C381B menos que 90 seg./MX-B382 50 seg. ou menos
Memória da Copiadora: MX-C381B Padrão 1GB Máx 2GB/MX-B382
Padrão 512MB Máx. 1.5GB; Memória da Impressora: Standard
512MB, max. 1.5GB; 80GB HDD*2
Voltagem Local AC ±10%, 50/60 Hz - 110 volts
1.84 kW (220 até 240V), 1.44 kW (100 até 127V)
560 x 493 x 714 mm
MX-C381B Aprox. 46kg/MX-B382 Aprox. 42kg
Arquivamento de documentos, controle de documentos*4, modo de
economia de toner, autenticação do usuário (1.000 contas), modo de
pré-aquecimento/auto-desligamento, visualização*5, visualização de
miniaturass*5

Trabalhos Armazenados*10 Cópia, Impressão, Digitalização

Pastas de
Armazenamento

Pasta de Acesso rápido, Pasta Principal, Pasta Personalizada (máx.
1.000 pastas)

Armazenamento
Confidencial

Proteção com senha

Impressora em Rede
Resolução
Interface
Sistemas Suportados

Copiadora
Tamanho Orig. do Papel
Tempo da 1ª cópia*6
Cópia Contínua
Resolução
Gradação
Alcance de Zoom
Taxa padrão de cópia
Características

Máx. A4 (8 ½" x 14")
MX-C381B Em cores 8.9 seg. P/B 8.0 seg. /MX-B382 P/B 8.0 seg.
Máx. 999 cópias
Digitalização: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi
Impressão: MX-C381B 1200x1200 dpi/MX-B382 600 x 600 dpi
Equivalente até 256 níveis
50 até 200% em incrementos de 1%;
Métrica: 8 relações(4R/4E), Polegadas: 5 relações(3R/2E)
Seleção automática de papel (alimentação de papel misturado),
seleção automática de ampliação, seleção do tipo de papel, Troca
automática de bandeja, cópia de rotação, triagem eletrônica, troca de
margem, multi-shot (2-em-1), Inserção de transparência, cópia de
panfleto, 2 mudanças de orientação de cópia, XY zoom,P/B reverso,
Imagem espelhada, cópia duplex, reserva de trabalho, trabalho
programado, repetição de foto, entrada de original/papel de tamanho
irregular, timbre (data, número da página, texto, timbre),
centralização, cópia de teste, cópia de cartão, apagar borda

Protocolos de Rede
Protocolos de Impressão
PDL (emulação)
Fontes disponíveis
Características*9 *11

Scanner Colorido em Rede
Método de Digitalização
Resolução

Formato dos arquivos
Utilitário do Scanner
Destinos da Digitalização
Características

Pastas principais e personalizadas: 38GB, 5,500 págs*8 ou 3.000
arquivos; Pasta de Acesso rápido: 12GB, 1.700 págs*8 ou 1.000
arquivos

«Push scan" (via painel de controle), "pull scan" (aplicativo TWAIN)
Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
50 até 9.600 dpi
TIFF, PDF, PDF criptografado, JPEG (somente em cores), XPS*7
Sharpdesk
Digitalização para e-mail/desktop/servidor FTP/pasta da rede/dispositivo
de memória USB
Modo automático de cor, digitalização de tamanhos diferentes,
suporte LDAP, entrada direta (endereço, assunto, mensagem), 999
dials, 500 grupos de dial, 48 programas de trabalho, rede,
digitalização de grande volume (máx. 500 mm), seleção automática de
cor, cópia de cartão, apagar a borda, trabalho programado

1.200 x 1.200 dpi
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Windows Server® 2003/2008, Windows® 2000/XP, Windows Vista®,
Windows® 7; Mac OS 9.0 até 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11,
10.5 até 10.5.8,10.6 até 10.6.2
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (impressão de e-mail), HTTP,
Aplicativo Novell Printserver com NDS e Bindery, FTP para download de
arquivos de impressão, impressão EtherTalk, IPP
Padrão: emulação PCL 6/5e , emulação Ps3; Opcional: XPS*10
80 fontes para PCL, 136 fontes para emulação PS3
Impressão Múltipla, Retenção de Trabalho (impressão contida,
impressão de teste, impressão confidencial confidential),
Impressão direta de PDF/TIFF/JPEG/XPS, impressão dupla
download de fonte, saída em offset, utilitário de administração da
impressora, monitor de status, estilo panfleto, filtro de endereço
IP/MAC, gerenciamento de porta/protocolo, N-up (2/4/6/8/9/16),
seleção de bandeja/papel, inserção de capa/transparência, ajuste de
página,marca d'agua, formulário, configuração automática,
compatibilidade de fonte de código de barras, impressão de poster,
comunicações seguras em rede (SSL e IPsec [LPD])

Suprimentos
MX-C381B
MX-C38BTB
MX-C38BTC
MX-C38BTM
MX-C38BTY
MX-C40NVB
MX-C40NVC
MX-C40NVM
MX-C40NVY
MX-C40NRB
MX-C40NRS

Toner Preto (até 10.000)
Toner Cyan (até 10.000)
Toner Magenta (até 10.000)
Toner Amarelo (até 10.000)
Revelador Preto (até 60.000)
Revelador Cyan (até 30.000)
Revelador Magenta (até 30.000)
Revelador Amarelo (até 30.000)
Cilindro preto - (até 60.000)
Cilindro colorido (até 30.000)

MX-B382
MX-B42BT1
MX-B42NV1
MX-C40NRB
*1: Com tensão normal, em 23 ° C (73,4 ° F). Podem variar dependendo das condições de
funcionamento.
capacidade do Disco rígido depende do status da fonte .
O peso inclui o tambor.
Requer o Kit de Segurança de Dados opcional.
Visualizações e miniaturas dos documentos de arquivos de arquivamento
Quando alimentado com folha de papel A4 (8 1/2 "x 11") na primeira bandeja de papel,
utilizando o vidro de documentos, com a MFP totalmente pronta
Pode variar dependendo das condições operacionais e do ambiente.
*7: Para visualizar arquivos XPS em PCs com que não tenham o Windows Vista,você deve ter o
aplicativo XPS Viewer instalado.
*8: Medido usado o padrão Sharp (A4 com 6% de cobertura, P/B). O Quick File Folder compartilha
o disco rígido com a função de organização de documentos; até 14GB de arquivamento de
dados estão disponiveis quando utilizados.
A capacidade diminui para páginas coloridas.
*9: Algumas características precisam de opcionais.
*10: Precisa do opcional MX-PUX1 e MX-SMX3.
*11: Algumas características não estão disponíveis dependendo do driver de impressão utilizado.

Toner (até 20.000)
Revelador (até 72.000)
Cilindro (até 72.000)

As durabilidades são aproximadas, com base em cobertura de 5%, em uma página tamanho carta/A4

*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

O design e as características estão sujeitas a mudança sem aviso prévio
Windows, Windows NT, Windows Server, e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.Todos os outros nomes de marcas and e
nomes de produtos estão registrados com seus respectivos donos.

Exibido com os opcionais.
Dimensões não incluem o gabinete.

* 715 milímetros com a bandeja de acabamento interno prolongada.
Largura Máxima de 1.023 milímetros, com a bandeja interna estendida e o multi-bypass aberto.

Distribuído por:

