Farebné laserové tlačiarne

Rad tlačiarní
Lexmark CS310
Lexmark CS310n/dn
Veľkolepé farby. Inteligentné
pre podnikanie.
Farebná laserová tlačiareň Lexmark zo série
CS310 je výkonná ako žiadna iná. Tento
cenovo prístupný stolný systém so zhodou

Až 23 strán
za minútu

farieb PANTONE®a ďalšími funkciami, ktoré sú

Sieť

Ekologický
režim

zvyčajne k dispozícii len pri väčších systémoch
vyšších tried, pomôže vašej spoločnosti žiariť
prostredníctvom profesionálnych výsledkov.
Chcete tlačiť obojstranne? Zaobstarajte si
tlačiareň CS310dn.

Fantastické farby. Rýchlo.

Zvládnite viac. Bez námahy.
Priamo na mieste môžete vytvárať úplne
všetko, od nápisov v obchode až po

Naše ekologické tlačiarne, ktoré sú navrhnuté

Poskytuje bohatú, konzistentnú farebnú tlač,

prezentácie pre zákazníkov. Vďaka funkciám,

tak, aby vám pomáhali rýchlo reagovať na

ktorá môže výrazne vylepšiť značku, predaj

ako sú napríklad prehľadný používateľský

meniace sa obchodné potreby, pomôžu vašej

a prezentačné materiály vašej spoločnosti.

ovládací panel, veľká výstupná priehradka a

spoločnosti udržať si konkurenčnú výhodu

Tento systém je rýchlejší a spoľahlivejší ako

ďalšie, je tlač hračkou.

prostredníctvom zjednodušeného pracovného

kedykoľvek predtým, vďaka čomu sa môže

Spoľahlivý výkon: Poľahky tlačte až 5 000

zachovať vysoká produktivita vášho tímu.

strán mesačne a užívajte si menej problémov

Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek *:

Sloboda priebežnej tlače: Vďaka možnosti

s údržbou vďaka našej najmodernejšej

Pomocou tohto systému môžete tlačiť zo

vlastnej farebnej tlače profesionálnej kvality

manipulácii s papierom.

stolných počítačov i z mobilných zariadení

ušetríte čas a peniaze, ktoré sa zvyčajne

Spúšťajte väčšie úlohy bez prerušenia:

vynakladajú na nákladné alternatívy

Vďaka vstupnej kapacite až 900 hárkov a

Lepšie spravujte tlačové úlohy: Využívajte

externej tlače.

voliteľnej tonerovej kazete s vysokou kapacitou

inteligentné funkcie, ako sú napríklad čakanie

Profesionálna zhoda farieb: Pomocou

nebudete musieť tak často dopĺňať papier ani

úloh, prispôsobiteľné zasielanie správ a

funkcie Lexmark Named Colour Replacement

meniť kazety.

programovateľné výstrahy.

(Náhrada pomenovanej farby) a kalibrácie

Rýchlo tlačte zložité dokumenty: Bez

Užívajte si zabezpečenie podnikovej

PANTONE® môžete hľadať zhodné farby,

námahy tlačte dokumenty s grafikou a

úrovne: Kontrolujte používanie

vďaka čomu môžete vytvoriť konzistentný

obrázkami pomocou 256 MB rozšíriteľnej

zamestnancami a chráňte citlivé údaje

vzhľad svojej značky.

pamäte a rýchleho dvojjadrového procesora.

pomocou štandardných protokolov

Grafika s vysokým rozlíšením: Vďaka

Inovatívny toner, ktorý optimalizuje

skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200 dpi

výkon: Zvýšte výkon systému vďaka toneru

Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:

sa zachová ostrosť obrázkov a grafiky.

Lexmark Unison , ktorý zabezpečuje stálu

Zapekacia jednotka s okamžitým zahriatím,

Konzistentnú kvalitu zaručuje aj toner

kvalitu obrazu od prvého výtlačku až

integrovaná obojstranná tlač** a režimy

Lexmark Unison™.

po posledný.

Quiet (Tichý), Hibernate (Dlhodobý spánok)

™

Mimoriadne rýchly a tichý výstup:
Rýchlo tlačte až 23 strán za minútu, farebne i
čiernobielo. Jednostranový farebný dokument
je hotový už za 11 sekúnd.
15KDO4350

Prispôsobiteľné. Bezpečné.
A tiež šetria peniaze.

* Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark nájdete na adrese lexmark.com/mobile
** Modely s obojstrannou tlačou vyhovujú požiadavkám programu ENERGY STAR – len model CS310dn.

postupu a nákladovo efektívnej prevádzky.

umožňujúcich spúšťanie aplikácií.

zabezpečenia siete.

a Eco (Ekologický) minimalizujú hluk a šetria
papierom a energiou.

Vlastnosti tlačiarne zo série CS310
2-riadkový displej LCD

Vstupný zásobník na 250 hárkov
Ručné podávanie po jednom hárku
Dvojitý zásobník na 550 hárkov s podávačom na
100 hárkov

Štandardné
Voliteľné

Otočná skrinka

Technické údaje o produkte

Nastaviteľný stojan
pre tlačiareň

Lexmark CS310n

Lexmark CS310dn

Tlač
Displej

16-znakový, 2-riadkový podsvietený displej APA (All Points Addressable) LCD

Rýchlosť tlače: Až5

Čiernobielo: 23 strán za minútu / Farebne: 23 strán za minútu

Čas vytlačenia prvej strany: Už za
Rozlíšenie tlače

Čiernobielo: 10 sekúnd / Farebne: 11 sekúnd
čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi) / farebnej: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600
dpi)

Pamäť / Procesor

Štandardná: 256 MB / Maximálna: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz

Pevný Disk

Nie je k dispozícii

Odporúčaná mesačná záťaž6

500 - 5000 strán

Maximálna mesačná záťaž: Až4

60000 strán za mesiac

Spotrebný materiál2
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1
Odhadované množstvo výtlačkov fotovodiča:
Až3
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením1

až: Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.000 strán, Čierna kazeta s vysokou kapacitou 4.000 strán, Farebné (CMY) kazety s
vysokou kapacitou 3.000 strán
40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
750-stranové čierna a farebné štartovacie tonerové kazety
návratového programu

1400-stranové čierna a farebné štartovacie tonerové kazety
návratového programu

Integrovany zásobník na 250 hárkov, Ručné podávanie po jednom
hárku, Výstupná priehradka na 125 hárkov

Integrovany zásobník na 250 hárkov, Ručné podávanie po
jednom hárku, Výstupná priehradka na 125 hárkov, Integrovaná
obojstranná tlač

Manipulácia s papierom
Štandardná manipulácia s papierom

Voliteľná manipulácia s papierom

Dvojitý zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov

Vstupná kapacita papiera: až

Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 900+1 strán

Výstupná kapacita papiera: až

Štandardné: 125 strán / Maximálne: 125 strán

Podporované typmi médií

Priehľadné fólie, Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Papierové štítky, Kartičky, Obyčajný papier

Podporované rozmery médií

Folio, JIS-B5, Executive, A5, Legal, Universal, Letter, Oficio, A4

Všeobecne7
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Fast Ethernet, funguje aj s Gigabit Ethernet
Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n

Akustika/Hlučnosť: Operačná

tlače: 48 dBA

Špeciálne operačné prostredie

Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

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

2-ročná záruka Onsite
291 x 442 x 407 mm / 20.1 kg

291 x 442 x 407 mm / 20.3 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. 3Skutočná 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. 4Maximálny 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. 5Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie
informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Odporúčaný 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. 7Tlačiarne sa predávajú za
určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na www.lexmark.com/printerlicense.
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