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Eenvoud
Maak uw dagelijkse taken een stuk eenvoudiger en doe het
allemaal met veel meer stijl!
Met deze nieuwe generatie A3 kleuren MFP’s ontdekt u opnieuw
wat eenvoud betekent. Door buiten het oude stramien te
denken, ontwikkelde Sharp een nieuw producttype voor het
leveren van essentiële bedrijfsfunctionaliteit.
Als u documenten wilt afdrukken, kopiëren, scannen of faxen*1,
dan kan dit voortaan snel en eenvoudig – zelfs vanaf mobiele
apparaten. En het compacte design voegt ook nog eens extra
stijl toe aan elk kantoor.

Gebruiksvriendelijk
U hebt niet langer te maken met complexe opstellingen of
rommelige kabels. Dankzij de optionele draadloze LAN kunt
u elk WiFi-compatibel apparaat aansluiten, zodat iedereen
direct vanaf zijn smartphone, tablet of PC kan afdrukken of
scannen met behulp van AirPrint, Google Cloud Print of de
app Sharpdesk Mobile. Of u steekt een USB-stick in de MFP en
selecteert eenvoudig een bestand uit het pop-upmenu, om
direct opgeslagen documenten af te drukken, of scans op te
slaan zonder dat u daarvoor een PC nodig hebt.

Eenvoudig meer stijl
Waarom zou u gewoon doen, als het buitengewoon kan? Deze
MFP’s beschikken over een uniek kubusvormig design met
een opvallend tweekleurenschema. Daarbij zijn ze een van de
kleinste A3-kleurenapparaten binnen de markt – ze zijn niet
groter dan 56 x 56 x 56*2 cm. Ze passen dus bijna overal en
verbeteren het uiterlijk van uw werkplek, waardoor ze de ideale
keuze zijn voor kantoordesktops of ruimten met een beperkt
oppervlak.

Ze zijn gebruiksvriendelijk, eenvoudig
te beheren en simpelweg stijlvoller –
alles draait om eenvoud.
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Een stijlvolle aanvulling op elke kantooromgeving.

Eenvoudig meer stijl

Uniek, fraai en compact kubusvormig design, dat ideaal
is voor moderne kantooromgevingen.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijke bedrijfsessentiële functionaliteit en
eenvoudige connectiviteit voor een mobiel*3 kantoor.

Eenvoudig te beheren

Eenvoudige controle van uw taakstatus plus vele
beveiligingsfuncties om uw gevoelige bedrijfsdocumenten
te beschermen.
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Deze MFP’s zijn uitgerust met vele functies, waardoor u uw
werk efficiënter en zonder rompslomp kunt verrichten. Via
een kantelbaar 4 inch , 5-regelig LCD-bedieningspaneel kunt
u eenvoudig de verschillende instellingen en opties bekijken
en bedienen. Er verschijnen pop-upberichten wanneer
u verschillende media toevoegt aan de handinvoerlade,
waardoor u snel een papiertype en -formaat kunt selecteren.
Om tijd en moeite te besparen tijdens het kopiëren van
documenten, worden deze automatisch geroteerd en worden
documenten met meerdere pagina’s gesorteerd in sets, of kunt
u voor- en achterzijde van ID-kaarten op één pagina kopiëren.
U kunt daarnaast snel en eenvoudig informatie digitaliseren en
delen, waarbij u documenten volledig in kleur kunt scannen en
verzenden.

Eenvoudig te beheren
Daarnaast zijn de MFP’s uitgesproken eenvoudig te beheren. U
kunt de apparaat- en taakstatus in een oogopslag controleren,
zelfs van een afstand, dankzij de statusindicatielampjes. En
ze schakelen automatisch naar een energiezuinige modus
wanneer ze een tijdje niet actief zijn, zodat u geld bespaart.

Eenvoudig veiliger
Naast het feit dat deze MFP’s uitgesproken gebruiksvriendelijk
zijn, beveiligen ze ook nog eens uw bedrijfsinformatie. Net
als alle andere Sharp MFP’s bevatten ze namelijk een reeks
veiligheidsfuncties ter bescherming van uw documenten:
•

Gebruikersauthenticatie voorkomt onbevoegde toegang
doordat er een wachtwoord vereist is

•

Apparaatauthenticatie begrenst de toegang tot apparaten
waarvan het IP-/MAC-adres fabrieksmatig is geregistreerd

•

Geavanceerde netwerkversleuteling houdt uw informatie
veilig binnen het netwerk door gebruikmaking van IPsec- en
SSL-protocolle

*1 Fax niet geïntegreerd in het BP-10C20 model.
*2 De hoogte is 65,3 cm voor BP-20C20/BP-20C25 modellen.
*3 Vereist optioneel MX-EB18, draadloze LAN-adapter.

Specificaties
Algemeen
Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)
BP-10C20/BP-20C20
BP-20C25
Bedieningspaneel
Papierformaat (min. – max.)
Papiergewicht (g/m2)
Lade 1
Laden 2 - 4
Multihandinvoer
Papiercapaciteit (std. – max.)
Vel
Laden
Opwarmtijd*3 (seconden)
Geheugen (GB)
Copier/Printer (gedeeld)
Vereiste netspanning
Stroomverbruik (kW) (max.)
Afmetingen (mm) (b x d x h)
BP-10C20
BP-20C20/BP-20C25
Gewicht (kg) (ca.)
BP-10C20
BP-20C20/BP-20C25

A4*1
A3
20
12
25
14
4-inch 5-regelig mono-LCD-touchscreen
A6*2 - A3W
60 - 105
60 - 220
55 - 256
350 - 1.850
1 - 4 (plus multihandinvoerlade)
29*4
2
Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
1,84 (220 tot 240V)
560 x 560 x 560
560 x 560 x 653
47
52

Copier
Papierformaat originelen (max.) A3
Tijd tot eerste afdruk*5 (seconden) Kleur
Z/W
11,5
8,0
Continu kopiëren (max.)
999
Afdrukresolutie (dpi)
Scannen
600 x 600, 600 x 400
Afdrukken
600 x 600
Grijswaarden
256
Zoombereik (%)

25 – 400, (25 – 200 met RSPF*6) in stappen van 1%

Vooringestelde kopieerratio’s
(metrisch)

10 ratio’s (5R/5E)

Netwerkprinter
Resolutie (dpi)
Interface 		
Ondersteunde
besturingssystemen
		
Netwerkprotocollen
Afdrukprotocollen
		

600 x 600
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Standaard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012,
2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Optioneel*7: Mac OS
X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
TCP/IP
LPR, Raw TCP (port 9100), FTP voor het downloaden van
af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD

PDL		

Standaard: PCL 6
Optioneel: Adobe® PostScript®3™

		

Beschikbare lettertypes

		

Netwerkscanner
Scanmethode
Push-scan (via bedieningspaneel)
		
Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
8
Eenzijdig
Tweezijdig
Scansnelheid* (ipm)
BP-20C20/BP-20C25
37
15
Resolutie (dpi) (max.)
Push-scan 		
100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan 	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
		
50 tot 9.600 dpi via gebruikersinstelling*9
Bestandstypen
TIFF, PDF, JPEG*10
Bestemmingen
Scannen naar e-mail, bureaublad*11, ftp-server, 		
		
netwerkmap (SMB), USB-geheugen
Scannerhulpprogramma’s
Sharpdesk

Fax*12 (optioneel FX10 vereist)
Compressiemethode
Communicatieprotocol
Verzendtijd*13 (seconden)
Modemsnelheid (bps)
Registratiebreedte
Geheugen (MB)

MH/MR/MMR/JBIG
Super G3
2
33.600 – 2.400 met automatische fallback
A5 - A3
64

Draadloos LAN (optioneel MX-EB18 vereist)
Ondersteuning van standaard
Toegangsmodus
Beveiliging
		

IEEE802.11n/g/b
Infrastructuurmodus, Software AP-modus
WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*14,
WPA2 PSK, WPA2 EAP*14

Configuraties

Opties
MX-PK11
PS3 uitbereidingsmodule
MX-USX1/X5
1/5 licentiemodule
BP-20C25/BP-20C20
BP-10C20
BASISEENHEID

MX-US10/50/A0
10/50/100 licentiemodule
MX-EB18
Draadloze LAN-adapter
BP-FX10
Fax-uitbreidingsmodule
(alleen BP-20C25/BP-20C20)

BP-CS10

Opmerking: Wanneer de MFP op de
vloer wordt geplaatst, adviseert Sharp
de machine op een basis te zetten
(de BP-DS11, BP-DS10 of BP-DE10).
Voor deze opstelling is ook de
BP-CS10 nodig.

500-vel
papierdoorvoerunit

80 lettertypes voor PCL, 136 lettertypes voor Adobe
PostScript 3™

BP-DS11
Lage basis

BP-DS10
Hoge basis

BP-DE10

Basis met 2 x 500-vel
papierdoorvoereenheid

*1 Invoer aan lange zijde. *2 Invoer aan korte zijde is alleen mogelijk bij A6 vellen. *3 In een standaard meetomgeving. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 Als de MFP wordt opgestart via de startknop.
*5 Invoer lange zijde van A4 vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *6 Alleen BP-20C20/BP-20C25. RSPF niet beschikbaar op BP-10C20.
*7 Vereist optionele MX-PK11. *8 Gemeten scansnelheden conform ISO/IEC 24735:2009 standaard alleen voor apparaten die zijn uitgerust met een automatische documentinvoer. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort
document, de scaninstellingen, gebruiksomstandigheden en omgeving. Gebaseerd op Sharp’s standaardtabel voor A4, met gebruikmaking van documentinvoer, invoer lange zijde, eenzijdig scannen en fabrieksinstellingen. *9 Resolutie
kan variëren afhankelijk van de grootte van het scangebied. *10 Alleen kleur/grijswaarden. *11 Vereist optionele Sharpdesk licentiemodule. *12 Alleen BP-20C20/BP-20C25. Fax niet beschikbaar op BP-10C20. *13 Gebaseerd op Sharp’s
standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, invoer korte zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. *14 Niet van toepassing op Software AP-modus.
Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Microsoft, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Mac is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de VS en/of andere landen. PCL is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Corporation Juli 2019.
Ref: BP-10C20/BP-20C20/BP-20C25 Brochure. Opdracht: 19754. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.
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