Multifunkčné farebné laserové tlačiarne
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za minútu at 50% dotykový

tlačiareň Lexmark zo série CX410

Pages

dokáže viac, ako len poskytovať
zhodu farieb PANTONE®a rýchlu
tlač, faxovanie, kopírovanie a
skenovanie. Ponúka voliteľné riešenia
na zjednodušenie vášho podnikania.
Chcete tlačiť obojstranne? Vyberte
si tlačiareň CX410de. Potrebujete
vyššiu kapacitu? Zaobstarajte si
tlačiareň CX410dte.

Presné farby hodné vašej značky.

Replacement (Náhrada pomenovanej
farby) a kalibrácie PANTONE® môžete
hľadať zhodné farby, vďaka čomu môžete
vytvoriť konzistentný vzhľad svojej značky.

Standard
Vyššia
produktivita.
Pages
Menej
problémov.

Priamo na mieste môžete vytvárať
úplne všetko, od nápisov v obchode až
po prezentácie pre zákazníkov. Vďaka
funkciám, ako sú napríklad prehľadný

Grafika s vysokým rozlíšením: Vďaka

používateľský ovládací panel, veľká

skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200

výstupná priehradka a ďalšie, je

dpi sa zachová ostrosť obrázkov a grafiky.

tlač hračkou.

Konzistentnú kvalitu zaručuje aj toner

Spoľahlivý výkon: Poľahky tlačte až

Multifunkčné zariadenie Lexmark zo série

Lexmark Unison™.

CX410 poskytuje bohatú, konzistentnú

Mimoriadne rýchly a tichý výstup: Rýchlo

problémov s údržbou vďaka našej

tlačte, kopírujte a skenujte až 30 strán

najmodernejšej manipulácii s papierom.

za minútu, čiernobielo i farebne, pričom

Spúšťajte väčšie úlohy bez prerušenia:

farebnú tlač, ktorá môže vylepšiť materiály
a značku vašej spoločnosti. Je rýchlejšia a
spoľahlivejšia ako kedykoľvek predtým.
Sloboda priebežnej tlače: Vytvárajte

jednostranový farebný dokument je hotový
už za 11,5 sekundy.

6000 strán mesačne a užívajte si menej

Vďaka vstupnej kapacite až 1 450 hárkov
a voliteľným tonerovým kazetám s vysokou

profesionálne farebné dokumenty

kapacitou nebudete musieť tak často

priamo u vás, na požiadanie. Pomocou

dopĺňať papier ani meniť kazety.

512 MB rozšíriteľnej pamäte a rýchleho
dvojjadrového procesora budete mať k
dispozícii dostatok rýchlosti a výkonu pre
vaše pohodlie.
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Profesionálna
farieb: Pomocou
Professional zhoda
High-Yield
Time-Saving
Print Quality
Cartridges 8
Shortcuts
funkcie Lexmark Named Colour

Multifunkčné farebné laserové tlačiarne

Prehľadný farebný displej s numerickou

Užívajte si zabezpečenie podnikovej

klávesnicou: Pohodlný farebný dotykový

úrovne: Teraz môžete overovať,

displej s uhlopriečkou 10,9 cm a predný

autorizovať a kontrolovať používanie

priamy port USB poskytujú prehľad

zamestnancami. Navyše chráňte citlivé

o úlohách.

údaje pomocou štandardných protokolov

Inovatívny toner, ktorý optimalizuje

zabezpečenia siete.

výkon: Zvýšte výkon systému vďaka toneru

Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:

Lexmark Unison™, ktorý zabezpečuje

Zapekacia jednotka s okamžitým

stálu kvalitu obrazu od prvého výtlačku až

zahriatím, integrovaná obojstranná

po posledný.

tlač a režimy Quiet (Tichý), Hibernate

Produktívne pracovné
postupy. Udržateľný dizajn.
Rýchlo reagujte na meniace sa obchodné
potreby pomocou našich ekologických
tlačiarní, ktoré zjednodušia vaše
pracovné postupy.

(Dlhodobý spánok) a Eco (Ekologický)
minimalizujú hluk a šetria papierom
a energiou.
Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek*:
Pomocou tohto systému môžete tlačiť zo
stolných počítačov i z mobilných zariadení
umožňujúcich spúšťanie aplikácií.

Pomôžte svojim pracovníkom zvládnuť
viac práce: Náš systém so štandardnou
prácou v gigabitovej sieti Ethernet dokáže
tlačiť úlohy zo siete rýchlejšie, aby sa
zachovala produktivita vášho tímu.
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*

Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark nájdete na adrese: lexmark.com/mobile

lexmark.sk

Vlastnosti tlačiarne zo série CX410

10,9 cm (4,3-palcový) dotykový displej

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

Štandardné
Voliteľné
Náčrt predstavuje štandardné
vybavenie, ktoré sa môže líšiť podľa
modelu.

Technické údaje o
produkte

Otočná skrinka

Nastaviteľný stojan
pre tlačiareň

Lexmark CX410e

Lexmark CX410de

Lexmark CX410dte

Tlač
Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka

Displej
Rýchlosť tlače: Až5

Čiernobielo: 30 strán za minútu / Farebne: 30 strán za minútu
Čiernobielo: 10.5 sekúnd / Farebne: 11.5 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany: Už za
Rozlíšenie tlače
Pamäť / Procesor

čiernobielej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / farebnej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Štandardná: 512 MB / Maximálna: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Pevný Disk

Nie je k dispozícii

Odporúčaná mesačná záťaž2

800 - 6000 strán
75000 strán za mesiac

Maximálna mesačná záťaž: Až3

Kopírovanie
Čierna: 30 cpm / Farebne: 30 cpm

Rýchlosť kopírovania: Až5

čiernobiela: 10.8 sekúnd / farebná: 11.6 sekúnd

Prvá kópia: už za

Skenovanie
Flatbed scanner with ADF / RADF (obojsmerný Duplex)

Typy skenerov / ADF Scan
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného
skenovania: až do

čiernobielo: 13 / 14 strany za minútu / farebne: 13 / 14 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného
skenovania: až do

čiernobielo: 30 / 32 strany za minútu / farebne: 30 / 32 strany za minútu

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

Rýchlosť modemu

Spotrebný materiál7
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1
Odhadované množstvo výtlačkov
fotovodiča: Až6
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením1

až: Čierna kazeta s vysokou kapacitou 4.000 strán, Farebné (CMY) kazety s vysokou kapacitou 3.000 strán, Čierna kazeta s kapacitou 2.500 strán,
Farebné (CMY) kazety s kapacitou 2.000 strán, Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.000 strán
40,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
1400-stranové čierna a farebné štartovacie 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

Ručné podávanie po jednom hárku, Výstupná
priehradka na 150 hárkov, Integrovany zásobník
na 250 hárkov

Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná
obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150
hárkov, Integrovany zásobník na 250 hárkov

Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaná
obojstranná tlač, Výstupná priehradka na
150 hárkov, Dvojitý zásobník na 550 hárkov s
podávačom na 100 hárkov, Integrovany zásobník
na 250 hárkov

Dvojitý zásobník na 550 hárkov s podávačom na 100 hárkov, Zásobník na 550 hárkov

Zásobník na 550 hárkov

Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 1450+1 strán

Štandardné: 900+1 strán / Maximálne: 1450+1
strán

Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán
Pozrite si príručku pre kartičky a štítky., Priehľadné fólie, Obyčajný papier, Papierové štítky, Kartičky

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

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

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

Všeobecne4
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty

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)
Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n

Akustika/Hlučnosť: Operačná

tlače: 49 dBA / kopírovania: 50 dBA / skenovania: 50 dBA

Špeciálne operačné prostredie

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

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

2-ročná záruka Onsite
470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg

600.3 x 444 x 558 mm / 31.6 kg
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1
Priemerná deklarovaná kapacita čiernej alebo kombinovanej kazety CMY pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC 19798. 2Odporúčaný 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. 3Maximálny 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. 4Tlačiarne sa predávajú za určitých licenčných/zmluvných podmienok. Podrobnosti sú uvedené na www.lexmark.com/printerlicense.
5
Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Skutočná 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. 7Produkt funguje iba s náhradnými kazetami určenými na používanie v konkrétnom geografickom regióne. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.
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