Farebný laserový multifunkčný produkt

Rad tlačiarní
Lexmark CX725
Rad tlačiarní CX725, ktorý kombinuje
možnosti a trvácnosť multifunkčného

CX725de

zariadenia pre pracovné skupiny
s jednoduchosťou používania
osobného výstupného zariadenia,
poskytuje zabezpečenie podnikovej

Farebná tlač

Riešenia

úrovne a integráciu do ekosystému
inteligentných multifunkčných
zariadení Lexmark, a to všetko v rámci
jednoduchého, intuitívneho dizajnu.

Až 47 strán
za minútu

Spoľahlivá, flexibilná manipulácia
s médiami
Nesprávne podania a zaseknutia papiera

Rýchla tlač

sú nehospodárne a otravné a ich riešenie

Rad tlačiarní Lexmark CX725 s rýchlosťou

je časovo náročné. Rad tlačiarní CX725

tlače až 47 čiernobielych alebo farebných
strán3 za minútu a rýchlosťou skenovania

je navrhnutý tak, aby zjednodušoval
vkladanie a podávanie médií a aby bol

až 55 obrázkov za minútu je najrýchlejší vo

spoľahlivejší ako kedykoľvek predtým.

svojej triede*.

Flexibilný vstup: Rad tlačiarní CX725

Pri vysokoobjemovej tlači je rýchlosť

s maximálnou vstupnou kapacitou

dôležitá, ale väčšina úloh je krátka a
obsahuje menej ako tri strany.
Rad tlačiarní CX725 našťastie vytlačí prvú
čiernobielu stranu už za 5 sekúnd a prvú
farebnú stranu už za 5,5 sekundy. Rad
tlačiarní CX725 dokáže často vytlačiť
krátke úlohy ešte predtým, ako používateľ
vstane zo svojej stoličky, a minimalizuje
čas čakania pre používateľov, ktorí tlač
spúšťajú na dotykovom displeji.

Výkonné spracúvanie

až do 2 300 strán umožňuje vytlačiť
veľké množstvo dokumentov bez
časovo náročného vkladania papiera.

17,8 cm
(7-palcový)

Spoľahlivý vstup: Rad tlačiarní Lexmark
CX725 je skonštruovaný s rovnakou
úrovňou robustnej manipulácie s
médiami, ktorou sú známe najvýkonnejšie
jednofarebné tlačiarne Lexmark. Zásobníky
papiera sú pri tomto rade tlačiarní
prakticky odolné voči zaseknutiu. Sú
skonštruované tak, aby boli výnimočne
trvácne, a sú namontované na oceľových
koľajničkách. Všetko spoločne to
zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť,
jednoduchosť používania a dlhú životnosť,
dokonca aj v náročných prostrediach.

Jednoducho nastaviteľné univerzálne
vstupné zásobníky umožňujú vložiť do
ktoréhokoľvek zásobníka obálky alebo
médiá až do minimálneho formátu
A6 bez obáv z nesprávneho podania.
Vstup na ručné podávanie 100 hárkov
je ľahko prístupný a umožňuje pohodlnú
manipuláciu so špeciálnymi médiami
vrátane podpory pre 132 cm transparenty.

Tlač graficky náročných farebných súborov
môže byť výzvou pre každé multifunkčné
zariadenie. Rad tlačiarní CX725 s
najvýkonnejšou riadiacou jednotkou
tlače vo svojej triede* (vrátane 1,2 GHz
štvorjadrového procesora, až 4 GB pamäte
a pevného disku) však dokáže poľahky
preletieť zložitými dokumentmi.

*Trieda je definovaná ako farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4 v cene medzi 2 000 € a 2 999 € k novembru 2015. Porovnanie na základe ceny výrobcu
uvedenej na webovej stránke a zverejnených technických údajov o rýchlosti, ako uvádza spoločnosť Buyers Laboratory (BLI), k novembru 2015.
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dokumentov: Do automatického podávača

plnou rýchlosťou zaručuje

Softvérové riešenia šetria peniaze
a energiu

dokumentov vložte až 50 hárkov papiera

naskenovanie stohu originálov

a spoľahnite sa na to, že naskenované

rôznych veľkostí bez dopadu na

Aplikácie Embedded Solutions Framework

dokumenty budú dokonale rovné vďaka

rýchlosť skenovania.

Skenovanie z automatického podávača

funkcii korekcie integrovaného zošikmenia
v rade tlačiarní CX725.

Vynikajúca kvalita tlače

}} Skenovanie zmiešaných originálov

}} Obnova po zaseknutí na úrovni

od spoločnosti Lexmark umožňujú radu
tlačiarní CX725 načítať a spustiť softvérové

jednotlivých strán pre rýchle

riešenia, ktoré sú prispôsobené vašim

obnovenie kopírovania alebo

konkrétnym potrebám alebo odvetviu.

skenovania, ak sa dokument zasekne

Rad tlačiarní CX725 ponúka technológiu

alebo dôjde k jeho nesprávnemu

tlače, ktorú zvyčajne nájdete len pri

podaniu.

drahších farebných zariadeniach. Vytvára

(eSF) a Cloud Solutions Framework (cSF)**

}} Štandardná technológia kompresie

Na zariadeniach Lexmark s aplikáciou
cSF možno spustiť webové aplikácie
navrhnuté pre toto zariadenie, a to
buď cez cloudovú službu, alebo server

ostrý, jednotný a plynulý obraz pre

obrazových súborov MRC (Mixed

profesionálne vyzerajúce tlačové úlohy.

vo vlastných priestoroch. Aplikácie

Raster Content) na zmenšenie veľkostí

eSF vyvinula spoločnosť Lexmark, jej

Mimoriadne ostrá kvalita: Rad tlačiarní

skenovaných súborov približne o 50 %

partneri a zákazníci a nahrala ich priamo

CX725 poskytuje mimoriadne ostrú kvalitu

bez zníženia kvality obrazu.

do zariadenia.

farieb 4800 (4800 CQ) od spoločnosti

Takáto pokročilá technológia skenovania

Lexmark pri maximálnej rýchlosti

podporuje presnú digitalizáciu údajov s

tlače. A vstavané kontúrovanie písma

použitím priloženého softvéru AccuRead

automaticky vyhladzuje okraje znakov a

Optical Character Recognition (OCR) na

zabraňuje vzniku prerušovaných znakov

optické rozpoznávanie znakov.

v záujme vynikajúcej čitateľnosti textu v

Rad tlačiarní CX725 tiež ponúka
možnosť integrácie s platformou Kofax
TotalAgility® od spoločnosti Lexmark,
prvou a jedinou jednotnou platformou
na trhu pre vývoj a nasadenie aplikácií

Voliteľný softvér Perceptive Capture

inteligentného spracovania. TotalAgility

ďalej rozširuje funkciu extrahovania

zabezpečuje dôležité prepojenie medzi

Absolútne presné farby: Rad tlačiarní

naskenovaných informácií, ich organizáciu

vašimi systémami zapojenia a systémami

CX725 s kalibráciou PANTONE a

a zdieľanie obsahu s ľuďmi, obchodnými

zaznamenávania, pričom umožňuje

vstavanými stránkami so vzorkami farieb

systémami a procesmi, ktoré ich najviac

inteligentnejšie informačne intenzívne

vám pomôže dosiahnuť dokonalé farby

potrebujú, pričom nastoľuje poriadok.

interakcie s vašimi zákazníkmi. TotalAgility

ktoromkoľvek jazyku.

®

už vo fáze návrhu. Technológia Lexmark
Color Replacement kombinuje náhradu
priamych farieb a náhradu farieb RGB na
dosiahnutie presnej zhody kritických farieb,
ktoré nájdete napríklad vo firemných
logách. Jej farby sú také presné, že môžete
všetko urobiť sami.

A možnosť integrácie softvéru Lexmark
VirtualReScan (VRS) zvyšuje produktivitu
skenovania a efektívnosť digitalizácie
skrátením času potrebného na manuálnu

výrazne pretvára kľúčovú obchodnú
výzvu First Mile™ súvisiacu s informačno
intenzívnymi interakciami zákazníka, ktoré
zabezpečujú zariadenia Lexmark®.

prípravu dokumentov a automatickým

Podobné funkcie v kombinácii s nástrojmi

zvýšením kvality skenovaných obrázkov.*

na správu zariadení Lexmark a vaším

Kvalitné skenovanie

existujúcim podnikovým softvérom
a technickou infraštruktúrou tvoria
inteligentný ekosystém multifunkčných

Pokročilá technológia skenovania: Rad

zariadení Lexmark. Vďaka jeho

tlačiarní CX725 skenuje rýchlosťou až

prispôsobivosti zabezpečíte svoje

55 obrázkov za minútu a jeho pokročilá

investície do technológie spoločnosti

technológia skenovania zahŕňa

Lexmark so zreteľom na budúcnosť.

nasledujúce funkcie:
}} Automatická korekcia zošikmenia
pri plnej rýchlosti na vyrovnanie
naskenovaných obrázkov. Táto funkcia
odstraňuje potrebu manuálneho
vyrovnávania obrazových súborov a
šetrí čas.

*Integrácia softvéru Virtual ReScan prostredníctvom platformy Kofax TotalAgility od spoločnosti Lexmark
**K dispozícii v lete 2016
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Dodávané riešenia eSF:
Formuláre a obľúbené položky:

Seriózny výstup,
minimálne prestoje

Eliminujte odpad a nepresnosť

Rad tlačiarní CX725 je navrhnutý

súvisiace s predtlačenými

so spotrebným materiálom s dlhou

formulármi a inými dokumentmi

životnosťou, aby ste mohli tlačiť, skenovať

prostredníctvom ich vyhľadania a výberu

a kopírovať pri minimálnych prestojoch a

zo sieťového umiestnenia alebo aplikácií

zvládnuť viac.

na správu obsahu priamo z dotykového

Toner na dlhé trate: Dostupné tonerové

displeja zariadenia. Pomocou riešenia
Formuláre a obľúbené položky môžete
tlačiť dokumenty balíka Microsoft®Office
priamo zo zariadenia, ako aj súbory PDF,
XPS, JPG, PRN, TIFF a iné formáty súborov.

kazety s vysokou kapacitou vystačia až na
25 000 čiernobielych a 16 000 farebných
strán , čo sú jedny z najvyšších hodnôt
1

v rámci všetkých farebných laserových
multifunkčných zariadení formátu A4*.

Scan Centre: Ušetrite čas

Znížením počtu prípadov, keď sa minie

jedným naskenovaním originálov

toner, sa zachová stabilný výkon aj v

a automatickým odoslaním

prostrediach s intenzívnym používaním.

naskenovaných obrázkov do viacerých
umiestnení, ktoré si používateľ môže
vybrať. Cieľovým umiestnením môže byť
zdieľaný sieťový priečinok, e-mail, fax,
server FTP, jednotka v cloude, interný pevný
disk, mobilné zariadenie alebo
vzdialená tlačiareň.

Súčasti s dlhou životnosťou: Neustála
výmena súčastí vytvára zbytočný odpad a
emisie uhlíka, pričom znižuje produktivitu,
keď multifunkčné zariadenie prestane
fungovať a tlačové úlohy sa zálohujú.
Súčasti radu zariadení CX725 s dlhou
životnosťou minimalizujú prestoje pomocou

AccuRead OCR: Konfigurácie

tlačových súčastí, ktoré vystačia až na

tlačiarne CX725 s pevným

150 000 strán4, v závislosti od používania.

diskom obsahujú aplikáciu,

Valce jednotiek fotovalca sú pokryté

ktorá premení papierové

mimoriadne trvanlivou povrchovou

dokumenty na súbory PDF alebo RTF s

vrstvou, ktorá dokáže na 150 000. strane

možnosťou vyhľadávania, pričom vyberie

produkovať rovnakú kvalitu tlače ako

dokumenty z kartotéky a zmení ich na

na prvej strane. Funkcia pokročilého

databázu s možnosťou vyhľadávania.

automatického zatiahnutia farby navyše

Eliminujte potrebu optického

pri čiernobielej tlači zatiahne súčasti

rozpoznávania znakov po skenovaní

používané pri farebnej tlači, aby sa

pomocou softvéru pre stolné počítače

zabránilo ich predčasnému opotrebovaniu.

alebo serverové riešenia priamo v
zariadení.

Kvalita tonera Unison: Toner Unison™
je výsledkom pokročilej tonerovej
technológie. Poskytuje dostatočný výkon,
ktorý zaručuje nepretržite vynikajúcu
kvalitu obrazu s bohatými, žiarivými
farbami a presnými detailmi, ako aj
dlhodobú spoľahlivosť systému a úžasnú
udržateľnosť. Dokumenty vytlačené
pomocou tonera Unison vyzerajú skvele
od prvej strany až po poslednú vďaka
jeho jedinečnému konštrukčnému zloženiu.
Dokonca aj vtedy, keď ja kazeta takmer
prázdna, tlač nie je vyblednutá a kazetou
netreba triasť, a navyše nemusíte plytvať
peniazmi na výmenu kazety, ktorá ešte
stále obsahuje toner.

Služby správy tlače (MPS) od
spoločnosti Lexmark
Služby správy tlače od spoločnosti
Lexmark (MPS) zlepšujú architektúru
podnikovej tlače vďaka holistickému

Kopírovanie preukazov: Šetrite

prístupu. Spoločnosť Lexmark prispôsobuje

čas a námahu pri kopírovaní

zariadenia podnikovým cieľom a dohliada

identifikačných kariet, preukazov

na ich každodennú správu prostredníctvom

a poistných kariet vďaka automatickému

aktívneho a predvídavého servisu s cieľom

skenovaniu, zväčšovaniu a tlačeniu oboch

zabezpečiť optimálnu prevádzkyschopnosť.

strán dvojstrannej karty na jednu stranu

Zavedené kontrolované prostredie ponúka

hárka papiera.

príležitosť na zjednotenie tlačových a
digitálnych informácií pre zjednodušené
procesy. Pre zákazníkov to znamená menej
zariadení, menej strán, nižšie náklady a
lepšie znalosti o produktivite pracovníkov.

*Trieda je definovaná ako farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4 v cene medzi 2 000 € a 2 999 € k novembru 2015. Porovnanie na základe ceny výrobcu
uvedenej na webovej stránke a zverejnených technických údajov o rýchlosti, ako uvádza spoločnosť Buyers Laboratory (BLI), k novembru 2015.
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Jedinečné vlastnosti nízkeho trenia tonera
Unison zvyšujú prietok tonera a prispievajú
k jeho schopnosti efektívneho prenosu
na stranu. Toner Unison znižuje vnútorné
opotrebovanie súčastí s dlhou životnosťou
a chráni tlačový systém. To je záruka
dlhodobej spoľahlivosti, takže v konečnom
dôsledku šetríte čas, peniaze aj životné
prostredie.
Toner Unison je prispôsobený výlučne
pre rad tlačiarní CX725 v záujme
optimálneho výkonu.

Zabezpečenie a ďalšie funkcie
Rozšírené funkcie zabezpečenia: Funkcie
zabezpečenia radu tlačiarní Lexmark
CX725 zahŕňajú správu, sprísnenie
zabezpečenia a prevádzku zariadenia.
Správa zariadenia: Kombinácia
správcovského prístupu a podpory hesiel
a protokolov HTTPS, SMNPv3, IPsec a
802.1x umožňuje vzdialené monitorovanie
a správu prístupu k sieti.
Sprísnenie zabezpečenia zariadenia:
Vstavané nástroje obsahujú filtrovanie
portov a filtrovanie pripojenia TCP, ktoré
regulujú aktívne pripojenia z rôznych
zdrojov. Pomocou šifrovania a vymazania
voliteľného pevného disku sa chránia
citlivé údaje tlačových úloh. Digitálne
podpísané aktualizácie firmvéru môžu
hakerom zabrániť v načítaní škodlivého
softvéru do zariadenia.
Prevádzka zariadenia: Získate overovanie
používateľov prostredníctvom kódu PIN,
hesiel alebo čítačky osobných kariet,
vyhľadávanie v adresári prostredníctvom
protokolu LDAP cez SSL (Secure Socket
Layer) na zabezpečené pripojenie medzi
zariadením a sieťou, ako aj funkciu
uzamknutia ovládacieho panela na
ochranu nastavení zariadenia.
Ochrana pevného disku: Modely
vybavené pevným diskom obsahujú
pokročilú ochranu pevného disku
256-bitovým šifrovaním AES a šifrovacími
kľúčmi uloženými v pamäti zariadenia,
nie na pevnom disku. Údaje sú chránené
aj vtedy, ak sa odstráni pevný disk. Táto
úroveň ochrany sa aktivuje automaticky po
zapnutí, takže používatelia ani správcovia
nemusia do ničoho zasahovať.

*K dispozícii v lete 2016
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Rad tlačiarní CX725 tiež po každej tlačovej
úlohe automaticky vymaže súbory z
pevného disku a táto funkcia sa nedá
vypnúť. Postup vymazania pevného
disku zariadenia a údajov v trvalej
pamäti pri vyraďovaní z prevádzky alebo
zabezpečeného miesta je jednoduchý
vďaka jednokrokovému príkazu vymazania
pri poruche pre oprávnených používateľov.

Funkcie na
zjednodušenie používania

Priama tlač: Pohodlný predný port USB
umožňuje tlačiť súbory balíka Microsoft
Office, súbory PDF a iné dokumenty a
typy obrázkov priamo z jednotiek flash,

17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový

sieťových serverov alebo jednotiek online

displej: Jasný farebný dotykový displej

bez použitia počítača.

s mimoriadne hladkým povrchom sa dá
aktivovať takmer čímkoľvek vrátane pier,
končekov prstov alebo nechtov bez tlaku
alebo priameho kontaktu s pokožkou.
Podpora gest, ako je napríklad potiahnutie
prstom, na prístup k panelom a ponukám
navyše zjednodušuje ovládanie a robí
ho intuitívnym. Zvuková odozva displeja
dáva používateľovi istotu, zatiaľ čo
samostatná číselná klávesnica s 10
klávesmi zlepšuje zjednodušenie ovládania
a zvyšuje pohodlie.
Intuitívne používateľské rozhranie:
Rozhranie e-Task s modernými funkciami
podobnými tabletu je používateľom dobre
známe a minimalizuje potrebu školení.
Funkcie dostupné na displeji umožňujú
používateľom vybrať konkrétne strany
v rámci dokumentu, zobraziť ukážku tlače

Udržateľnosť produktov Lexmark
Záväzok spoločnosti Lexmark voči životnému
prostrediu nie je marketingový slogan, ale
základná hodnota podložená skutočnými
činmi a výsledkami. Myslíme na budúcnosť,
podporujeme inovácie a chceme udržiavať
zdravú planétu pre ďalšie generácie. Toto
odhodlanie ponúkame aj našim zákazníkom
a partnerom spolu s našou poprednou
technológiou a hlbokými znalosťami o
obchodných procesoch špecifických pre
jednotlivé odvetvia s cieľom neustále
zlepšovať nielen ich efektivitu, ale aj tú našu.

a zmeniť nastavenia tlačovej úlohy priamo
na zariadení.
Bezdrôtová a mobilná tlač: Lexmark
Print Management bolo prvým riešením
na správu podnikovej tlače s certifikáciou
AirPrint®. Mobilná tlač Lexmark zahŕňa
podporu pre mobilnú tlač v systémoch
iOS, Android, a Microsoft® Windows s
voliteľným bezdrôtovým alebo priamym
pripojením NFC zo smartfónov a tabletov.
Tlačiareň CX725 má certifikáciu Mopria®a
je pripravená na tlač cez službu Google
Cloud Print™ .

Ekosystém inteligentných
multifunkčných zariadení
Prepojte papierové a digitálne
(neštruktúrované a štruktúrované) informácie
so zariadeniami a pripojeniami, ktoré
posúvajú vaše podnikanie dopredu.
V ekosystéme veci fungujú vo vzájomnom
súlade, aby sa zabezpečila efektívnosť
procesov. V podnikateľskom prostredí
aj ľudia, technológia a informácie tvoria
ekosystém, v ktorom existujú informácie v
štruktúrovanej aj neštruktúrovanej forme. A
uprostred tohto ekosystému sa nachádza
inteligentné multifunkčné zariadenie, ktoré
slúži ako spojovací bod medzi digitálnymi a
tlačenými informáciami.
Ekosystém inteligentných multifunkčných

Ďalšie informácie o iniciatívach spoločnosti

zariadení Lexmark spája hardvér, softvér,

Lexmark v oblasti udržateľnosti nájdete na

nástroje a služby s cieľom pomôcť posunúť

adrese csr.lexmark.com

vaše podnikanie dopredu.

*ENERGY STAR V2.0 pre zobrazovacie zariadenia (Smernica EÚ RoHS a časť 4.3.1.1 normy IEEE 1680.2-2. K dispozícii v lete 2016.)
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1. Intuitívny farebný dotykový displej s novou
generáciou rozhrania e-Task
Veľký 17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový

1

displej s mimoriadne hladkým povrchom
sa dá aktivovať takmer čímkoľvek vrátane
pier, končekov prstov alebo nechtov bez
tlaku alebo priameho kontaktu s pokožkou.
Moderné rozhranie je používateľom dobre
známe a minimalizuje potrebu školení.

2. Rozšíriteľný vstup
Pridajte zásobníky, aby ste mohli tlačiť na
niekoľko druhov papiera, a zvýšte maximálnu
vstupnú kapacitu až na 2 300 hárkov.

3. Univerzálne vstupné zásobníky
Jednoducho nastaviteľné univerzálne
vstupné zásobníky umožňujú vložiť obálky
alebo médiá až do minimálneho formátu A6.

4. Priama tlač
Tlačte súbory balíka Microsoft Office
a iné dokumenty a typy obrázkov
priamo z jednotiek flash alebo si
vyberte tlač dokumentov zo sieťových
serverov alebo jednotiek online.

5. Kompaktné priestorové nároky
Ideálne pre distribuované
prostredia, pobočky a všetky miesta
s obmedzeným priestorom.

6. Tlačový systém tonera Unison

4

so spotrebným materiálom s
dlhou životnosťou
Toner Unison poskytuje nepretržite
vynikajúcu kvalitu obrazu, dlhodobú

5
6

spoľahlivosť systému a úžasnú udržateľnosť
v dizajne, ktorým netreba triasť. Tonerové
kazety s vysokou kapacitou vystačia až na 25
000 čiernobielych a 16 000 farebných strán.1

3

2
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CS720de
Funkcie radu tlačiarní Lexmark CX725

17,8 cm (7-palcový) farebný
dotykový displej

Vstupný zásobník na 550 hárkov s
viacúčelovým podávačom na
100 hárkov
Zásobník na 550 hárkov

Nastaviteľný stojan
pre tlačiareň

Zásobník na 550 hárkov
Zásobník na 550 hárkov

Štandardné
Voliteľné

Technické údaje o produkte

Lexmark CX725de

Lexmark CX725dhe

Lexmark CX725dthe

Tlač
Lexmark e-Tesk 7 palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka

Displej

Čiernobielo: 47 strán za minútu / Farebne: 47 strán za minútu

Rýchlosť tlače: Až3

Čiernobielo: 5.0 sekúnd / Farebne: 5.5 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany: Už za

čiernobielej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farebnej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Štandardná: 2048 MB / Maximálna: 4096 MB

Pamäť

Voliteľný dostupný

Pevný Disk
Odporúčaná mesačná záťaž7
Maximálna mesačná záťaž: Až5

Súčasť konfigurácie
2000 - 20000 strán
150000 strán za mesiac

Kopírovanie
Rýchlosť kopírovania: Až3

Čierna: 47 cpm / Farebne: 47 cpm
čiernobiela: 6.5 sekúnd / farebná: 7.0 sekúnd

Prvá kópia: už za

Skenovanie
Typy skenerov / ADF Scan

Flatbed scanner with ADF / RADF (obojsmerný Duplex)

A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania:
až do

čiernobielo: 26 / 28 strany za minútu / farebne: 26 / 28 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania:
až do

čiernobielo: 56 / 60 strany za minútu / farebne: 56 / 60 strany za minútu

Faxovanie
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Rýchlosť modemu

Spotrebný materiál

2

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1
Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky:
až4
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením1

až: Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 16.000 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 25.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety
s kapacitou 7.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 3.000 strán
150000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
7000-stranové čierna a farebné tonerové kazety návratového programu

Manipulácia s papierom
Štandardná manipulácia s papierom

Voliteľná manipulácia s papierom
Vstupná kapacita papiera: až
Výstupná kapacita papiera: až
Podporované typmi médií
Podporované rozmery médií

Výstupná priehradka na 300 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač, Viacúčelový podávač na
100 hárkov, Vstupný zásobník na 550 hárkov

Výstupná priehradka na 300 hárkov,
Zásobník na 550 hárkov, Integrovaná
obojstranná tlač, Viacúčelový podávač na
100 hárkov, Vstupný zásobník na 550 hárkov

Zásobník na 550 hárkov
Štandardné: 650 strán / Maximálne: 2300 strán

Štandardné: 1200 strán / Maximálne: 2300
strán

Štandardné: 300 strán / Maximálne: 300 strán
Nekonečný papier, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Vinylové štítky, Obyčajný papier, Papierové štítky, Obálky, Kartičky
A6, Oficio, Universal, Oznámenie, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Obálka, C5 Obálka, B5 Obálka, A5, A4, 9 Obálka, 7 3/4 Obálka, 10
Obálka

Všeobecne6
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty

Zadný vysokorýchlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet
(10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Interný bezdrôtový tlačový server MarkNet N8360 802.11b/g/n-NFC

Akustika/Hlučnosť: Operačná

tlače: 53 dBA / kopírovania: 56 dBA / skenovania: 53 dBA

Špeciálne operačné prostredie

Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Teplota: 10 až 32°C, Humidity: 8 to 80% Relative Humidity

Záruka produktu
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha

2-Year Onsite Service
648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg

767 x 505 x 533 mm / 51.7 kg

1
Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. 2Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými
na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. 3Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a
ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 4Skutočná kapacita sa môže líšiť na základe iných faktorov, ako sú napríklad rýchlosť zariadenia,
veľkosť papiera a orientácia pri vkladaní, pokrytie tonerom, zdroj zásobníka, percentuálny pomer čiernobielej tlače a priemerná zložitosť tlačovej úlohy. 5Maximálny mesačný pracovný cyklus je
definovaný ako maximálny počet strán, ktoré môže zariadenie odovzdať za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam
Lexmark. 6Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na www.lexmark.com/printerlicense. 7Odporúčaný mesačný objem strán je rozsah strán,
ktorý pomáha zhodnotiť ponuky produktov Lexmark na základe priemerného množstva strán plánovaného pre tlač na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby bol počet
strán za mesiac v rámci uvedeného rozsahu pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch: intervaly výmeny spotrebného materiálu, intervaly vkladania papiera, rýchlosť a typické
používanie zákazníka.
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