
MX-2314NMX-2314N
• Imprimare, copiere, scanare, fax, fişier
• Pagini pe minut: 23 alb / negru 23 color
• Capacitate hârtie: standard 600, max. 3.100 pagini
• Multifuncţională color din clasa de intrare, cu o gamă largă de

opţiuni
• Ecranul tactil color LCD de 7,0” facilitează operarea uşoară,

fiind echipat cu tastatură opţională
• Opţiuni de conectare de tip „Cloud” şi capacitatea de a rula

Software as a Service (SaaS)
• Opţiune de finisare interioară, ergonomică şi modul de perforare
• Model ecologic avansat, cu caracteristici ergonomice
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MX-2314N este o multifuncţională color, din clasa de intrare, compactă,d ar puternic, perfectă pentru orice birou sau
grup de lucru mic. Este un model versatil, care produce documente color A3 de înaltă calitate, la îndemâna fiecărei
firme. Vitezele de imprimare şi de copiere ajung la 23 pagini pe minut - chiar şi pentru documentele color - modelul
având cele mai recente funcţii de îmbunătăţire a productivităţii, inclusiv acces la „cloud” şi la imprimare mobilă, fără
necesitatea driverelor. De asemenea, produsul oferă şi funcţie de scanare color automată, faţă-verso, imprimare în
reţea, un nivel puternic de securitate, software-ul de scanare desktop Sharpdesk şi soluţii robuste de management al
dispozitivelor.  În plus, modelul este echipat cu o întreagă gamă de opţiuni şi upgrade-uri pe care le puteţi specifica şi
care includ fax, un adaptor Wi-Fi, securitate suplimentară, dispozitiv intern de finisare, ergonomic, modul de perforare,
sertare în tandem de capacitate mare pentru tiraje de imprimare îndelungate şi neîntrerupte, şi Sharp OSA pentru
configurarea unei imprimante multifuncţionale care se potriveşte perfect afacerii dvs. MX-2314N a fost creată cu gândul
la uşurinţa de utilizare şi eficienţa energetică. Ecranul tactil color de 7 inchi face ca utilizarea zilnică a multifuncţionalei
să fie simplă şi intuitivă. Am adăugat acesteia chiar şi mânere aderente pentru sertarele de hârtie.Certificare Energy
Star, timp scurt de încălzire, funcţia Eco Scan, scanerul eficient pe leduri şi funcţia îmbunătăţită de închidere automată
se combină într-o multifuncţională color A3 versatilă şi ecologică.

GeneralGeneral
• Viteză motor color ppm (A4): 2323
• Viteză motor alb / negru ppm (A4): 2323
• Viteză motor color ppm (A3): 1111
• Viteză motor alb / negru ppm (A3): 1111
• Dimensiune hârtie: min.-max.: A5R - A3WA5R - A3W
• Greutate hârtie (g / m2): 60 - 30060 - 300
• Capacitate hârtie : std. (coli): 600600
• Capacitate hârtie: max. (coli): 31003100
• Timp de încălzire (sec.): 1919
• Memorie generală min. / max. (MB): 20482048
• Memorie imprimantă min. / max. (MB): 30723072
• Hard disk: OPTOPT
• Capacitate hard disk (GB): 320320
• Duplex: STDSTD
• Cerinţe de alimentare - tensiune c.a. nominală locală (Hz): 

220 - 240V, 50220 - 240V, 50//60Hz60Hz
• Consum de energie (kW): 1,841,84
• Dimensiuni (mm): 583 x 642 x 834583 x 642 x 834
• Greutate (kg): 72,672,6

CopiatorCopiator
• Dimensiune iniţială hârtie (max.): A3A3
• Timp de ieşire prima copie color (sec.): 10,010,0
• Timp de ieşire prima copie alb / negru (sec.): 7,47,4
• Std. sortare electronică: 
• Copiere continuă (nr. max. de copii): 999999
• Rezoluţie scanare alb / negru (dpi): 600 x 600,600 x 400,600 x

300
600 x 600,600 x 400,600 x

300
• Rezoluţie scanare color (dpi): 600 x 600600 x 600
• Rezoluţie de imprimare (dpi): 600 x 600,9600 x 600600 x 600,9600 x 600
• Gradaţie (niveluri echivalente) - alb / negru: 22
• Gradaţie (niveluri echivalente) - Color: 256256
• Interval de zoom (%): 25 - 40025 - 400
• Presetare rapoarte copiere: 1010

Alimentator de documenteAlimentator de documente
• Capacitate iniţială (coli): 100100
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MX-2314N

ScanerScaner
• Scanner de reţea (standard / opţiune): STDSTD
• Metodă de scanare cu transmitere şi cu salvare locală: 
• Rezoluţie de scanare cu transmitere (dpi): 100,200, 300,400,

600
100,200, 300,400,

600
• Rezoluţie de scanare cu salvare locală (dpi): 75,100, 150,200,

300,400, 600
50 to 9600 custom

75,100, 150,200,
300,400, 600
50 to 9600 custom

• Formate fişier: 
TIFF, PDF, PDFTIFF, PDF, PDF//A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPSA-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS

• Utilitare scaner: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network
Scanner Tool

Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network
Scanner Tool

• Destinaţie scanare pe desktop: 
• Destinaţie scanare pe FTP, e-mail: 
• Destinaţie scanare într-un folder de reţea: 
• Destinaţie scanare pe memoria USB: 

Umplere documenteUmplere documente
• Completare documente (standard / opţiune): OPTOPT
• Capacitate de completare documente- foldere principal şi

personalizat (pagini): 20.00020.000
• Capacitate de completare documente - folder rapid fişiere

(pagini): 10.00010.000
• Sarcini stocate: Copiere, imprimare, scanare, trimitere faxCopiere, imprimare, scanare, trimitere fax
• Foldere de stocare: Folder de fişiere rapid, folder principal,

folder personalizat (max. 1.000)
Folder de fişiere rapid, folder principal,

folder personalizat (max. 1.000)
• Depozitare confidenţială: 

ImprimantăImprimantă
• Rezoluţie (dpi): 600 x 600600 x 600
• Rezoluţie îmbunătăţită (dpi): 9600 equivalent x 6009600 equivalent x 600
• Imprimantă de reţea (standard / opţiune): STD.STD.
• Interfaţă std. / opţ.: 

STD USB 2.0
10Base-T
STD USB 2.0
10Base-T//100Base-TX100Base-TX//1000Base-T1000Base-T

• Standard sistem de operare compatibil: Windows XPWindows XP//Windows
Server 2003

Windows
Server 2003//20082008//2008R22008R2//2012, Windows Vista2012, Windows Vista//Windows 7Windows 7//
Windows 8Windows 8

• opţiuni sistem de operare compatibil: Mac OS X
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8

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

• Protocoale de reţea: TCPTCP//IP (IPv4 şi IPv6), IPXIP (IPv4 şi IPv6), IPX//SPX
(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

SPX
(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

• Protocoale de imprimare: LPR, TCP brut (port 9100), POP3
(imprimare pe e-mail), HTTP, aplicaţie prin server de imprimare
Novell cu NDS şi Bindery, FTP pentru descărcarea fişierelor de
imprimat, imprimare EtherTalk, IPP

LPR, TCP brut (port 9100), POP3
(imprimare pe e-mail), HTTP, aplicaţie prin server de imprimare
Novell cu NDS şi Bindery, FTP pentru descărcarea fişierelor de
imprimat, imprimare EtherTalk, IPP

• Emulaţie PDL imprimantă std. / opţ.: STD Sharp Advanced
Printing Language-c; PCL, OPŢ. PS3, XPS

STD Sharp Advanced
Printing Language-c; PCL, OPŢ. PS3, XPS

• Fonturi disponibile: 80 (PCL), 136 (PS3)80 (PCL), 136 (PS3)

FaxFax
• Fax (standard / opţiune): OPŢ.OPŢ.
• Metodă de comprimare: MHMH//MRMR//MMRMMR//JBIGJBIG
• Protocol de comunicare: Super G3Super G3//G3G3
• Durată transmisie (sec.): 33
• Viteză modem (bps): 33.600 - 2.40033.600 - 2.400
• Rezoluţie transmisie: 

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

• Dimensiune document (min.): A5A5
• Dimensiune document (max.): A3A3
• Memorie (MB): 512-1024512-1024
• Niveluri scală de gri: 256256
• Înregistrare apelare; apelare rapidă: 10001000
• Transmisie (nr. max. destinaţii): 500500

FinisajFinisaj
• Capacitate max. de ieşire: 500500
• Nr. max. capse multiple (coli): 5050
• Deviere: STDSTD
• Perforare: OPTOPT
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