
Technické parametre
MX-B200
Digitálny multifunkčný systém

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY 
STAR je certifikačná známka a môže byť použitá len na označenie konkrétnych produktov, pre ktoré bolo overené, 
že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, 
Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. 
Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
príslušných vlastníkov.
©Sharp Corporation december 2010 Ref: MX-B200. Všetky ochranné známky uznávané. E&OE.

Menší. Múdrejší. Rýchlejší.

Vysoký výkon pre malé a domáce kancelárie 

tlač  l  kopírovanie  I  skenovanie  

298 mm

445 mm

518 mm

 Všeobecné 
Rýchlosť tlače (max.) 20 kópií/výtlačkov za minútu
Veľkosť papiera Max. A4, min. A6
Gramáž papiera Kazeta: 56 g/m2 – 80 g/m2

   Bočný vstup: 56 g/m2 – 128 g/m2

Zásoba papiera Štandardná: 300 listov (kazeta 250 listov a bočný vstup 50 listov)
   Maximum: 550 listov (2 kazety na 250 listov a bočný vstup 50 listov)
Trvanie nahrievania*1 – (režim automatického štartu)
Pamäť  32 MB
Napájanie Menovité striedavé napätie 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Spotreba (max.) 1,0 kW (220 – 240 V)
Rozmery (š × h × v) 518 × 445 × 298 mm
Hmotnosť  Približne 15,9 kg

 Kopírka 
Veľkosť originálu Max. A4
Trvanie zhotovenia 1. kópie*2 8,0 s
Nastavenie počtu kópií Max. 99 kópií
Rozlíšenie Skenovanie: 600 × 600 dpi (režim Foto)
   600 × 300 dpi*3 (režim AE/Text)
   Tlač: 600 × 600 dpi
Gradácia Ekvivalentná 256 úrovniam
Rozsah zoomu 25 – 400 % s krokom 1 % (50 – 200 % s doplnkovým podávačom SPF)
Prednastavené mierky 5 mierok (3 zmenšenia/2 zväčšenia)

 Tlačiareň
Rozlíšenie 600 × 600 dpi
Rozhranie USB 2.0
Podporované OS  Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7
Emulácia PDL SPLC

 Farebný skener 
Metóda skenovania Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel)
   Aktivácia z počítača (cez aplikáciu podporujúcu rozhranie TWAIN)
Rozlíšenie 600 × 600 dpi (rozsah nastavenia: 50 – 9600 dpi)
Skenovacie programy Button Manager, Sharpdesk vrátane Composera

*1  Režim automatického štartu umožňuje používateľovi aktivovať funkciu kopírovania stlačením tlačidla Start v čase, 
kedy stroj prechádza do prevádzkového stavu po tom, čo bol vypnutý alebo v úspornom režime. Kopírovanie sa 
spustí automaticky, hneď ako je stroj pripravený.

*2  Najlepší dosiahnutý čas A4 kopírovania pri podávaní papiera z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo a priprave-
nom stroji. Môže sa líšiť podľa stavu stroja a prevádzkových podmienok.

*3  Je možné zmeniť na 600 × 600 dpi cez používateľské nastavenie.
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Pracujte rýchlejšie
Teraz môžete tlačiť a kopírovať veľmi 
kvalitné dokumenty rýchlosťou až 20 
strán za minútu. Zhotovenie prvej 
kópie pritom trvá iba 8 sekúnd,* čo je 
ideálne, keď potrebujete skopírovať len 
jednu alebo dve strany.

Ľahko zvládnete aj tlač veľkých 
súborov. Technológia Sharp SPLC 
automaticky urýchľuje efektívny 
prenos dát, takže budete vždy tlačiť 
optimálnou rýchlosťou. Pre tlač 
viacstranových dokumentov je 
MX-B200 vybavený kazetou na 250 
listov papiera (okrem toho má ešte 
bočný vstup pre špeciálne tlačové 
médiá so zásobníkom na 50 listov) 
s možnosťou pridať ďalšiu kazetu pre 
dosiahnutie celkovej kapacity 550 
listov.

Všetko potrebné pre každú malú alebo 
domácu kanceláriu 
Rýchla čiernobiela tlač a kopírovanie alebo farebné skenovanie – 
digitálny multifunkčný systém MX-B200 má všetko, čo potrebujete 
pre každodennú prácu. Je dosť malý, aby sa vošiel na váš stôl, 
a pritom nabitý užitočnými funkciami na zvýšenie produktivity. 

Pracujte múdrejšie
S MX-B200 zvládnete viac vecí oveľa 
jednoduchšie. K štandardnej výbave 
patrí farebné skenovanie a ako doplnok 
môžete pridať podávač dokumentov 
s kapacitou 50 listov pre skenovanie 
objemných dokumentov.

Funkcia Automatický štart spustí 
automaticky kopírovanie, hneď ako sa 
stroj nahreje. Stačí vložiť dokumenty, 
stlačiť tlačidlo a nechať stroj pracovať. 
K dispozícii je dokonca elektronické 
triedenie, ktoré automaticky usporiada 
niekoľko skupín kópií. Získate taktiež 
Sharpdesk – všestranný program na 
ukladanie a správu naskenovaných 
dokumentov.

Pracujte ekologickejšie
Systém MX-B200 s certifikáciou Energy 
Star bol navrhnutý s ohľadom na nízke 
prevádzkové náklady a úsporu energie 
– rovnako ako výkonné tlačiarne Sharp 
pre pracovné skupiny. Napríklad režim 
úspory tonera umožňuje kopírovať 
s menším množstvom tonera a 
funkcia predhrievania znižuje spotrebu 
elektriny. A ak náhodou necháte 
MX-B200 zapnutý, sám sa po určitom 
čase automaticky vypne, aby sa ušetrila 
energia.

Hlavné prednosti

Doplnkový jednopriechodový podávač 
dokumentov

Ovládací panel s LED indikátormi Doplnková kazeta na 250 listov papiera

Voliteľné príslušenstvo

MX-SP10 Jednopriechodový 
podávač dokumentov
Kapacita dokumentov: 50 listov
Gramáž papiera: 56 – 90 g/m2

MX-CS10 Kazeta na papier
Zásoba papiera: 250 listov
Gramáž papiera: 56 – 80 g/m2

Základná jednotka
Jednopriechodový podávač 

dokumentov
Kazeta na papier

MX-B200 je vynikajúci 
doplnok každej malej 
kancelárie. 

*  Najlepší dosiahnutý čas A4 kopírovania pri podávaní papiera z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo a pripravenom stroji. 
Môže sa líšiť podľa stavu stroja a prevádzkových podmienok.


