Farebné produkty s jednou funkciou

Rad Lexmark C925
Lexmark C925de

Farebná tlačiareň Lexmark C925de
poskytuje vynikajúcu farebnú

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

tlač formátu A3, jednoducho
použiteľné funkcie a riešenia na
zvýšenie produktivity. To všetko
prostredníctvom cenovo dostupného
a kompaktného dizajnu.

Cenovo dostupná farebná
tlač formátu A3

kompaktnému dizajnu môžete ušetriť aj
cenné miesto v kancelárii. Užívajte si výhody
živého výstupu profesionálnej kvality

}}

}}

}}

Používajte farby zhodné s firemnými
farbami na marketingových materiáloch
a v texte a grafike dôležitými pre značku
pomocou funkcie Lexmark Named Colour
Replacement (Náhrada pomenovanej
farby) a PANTONE® kalibrácie

}}

}}

Rýchly 800 MHz procesor a štandardná
pamäť RAM s veľkosťou 256 MB na rýchle
spracovávanie náročných tlačových úloh

Predný USB konektor pre tlač pre

}}

Možnosť meniť nastavenia, napríklad

Inovatívne bezpečnostné prvky, ktoré vám
pomôžu ochrániť zariadenie, údaje a sieť,
vrátane overovania a autorizácie. Voliteľný

Funkcie ukážky tlače vám pomáhajú vybrať

pevný disk ponúka bezpečné vymazanie
disku a šifrovanie
}}

Pokročilá evidencia úloh a používateľov
na sledovanie používania zariadenia a

obojstrannú tlač, na zariadení

environmentálnej záťaže (vyžaduje sa

Ekologické funkcie a nastavenia na

pevný disk)
}}

K dispozícii je softvér na správu zariadenia

Vytvorené pre podnikanie
Rad Lexmark C925 je navrhnutý pre
stredné až veľké pracovné skupiny a je
dostatočne výkonný, aby spĺňal nároky
vášho rušného prostredia farebnej tlače.
Zároveň ponúka pokročilé sieťové funkcie,

Podpora médií až do 29,718 × 121,92 cm

funkcie zabezpečenia a správy zariadení,

(11,7 × 48 palcov)

ktoré potrebujete.

Technológia ColorCare spoločnosti

}}

Lexmark na správu používania farieb a
kontrolu nákladov

}}

odozvu na intuitívne vykonávanie úloh

obmedzenie spotreby energie a odpadu

strany po poslednú.

Vopred nainštalované riešenia na zvýšenie

10,9 cm (4,3 palca) poskytuje zvukovú

rámci dokumentu

}}

Rýchlosť tlače až 30 strán za minútu,
čiernobielo aj farebne

}}

Štandardná vstupná kapacita papiera až
450 hárkov s možnosťou rozšírenia až na 2
100 hárkov

}}

Robustné možnosti pripojenia zjednodušujú
integráciu do väčšiny sieťových prostredí
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A3 (297 ×
420 mm)

možností zariadenia

dokumenty alebo konkrétne strany v

}}

Sieť

Solutions Framework na ďalšie rozšírenie

viacerých používateľov

technológiou radu Lexmark C925 získate

}}

Farebný dotykový displej s uhlopriečkou

Až 30 strán
za minútu

efektivity a systém Lexmark Embedded

ovládanie a údržbu.

väčší objem farebnej tlače vo vlastnej

vynikajúcu a konzistentnú farbu od prvej

}}

Rad Lexmark C925 je navrhnutý na jednoduché

na širokej škále médií, čo vám umožní
réžii. S pokročilou farebnou laserovou

Obojstranná
tlač

Jednoduché a intuitívne

Rad Lexmark C925 poskytuje tlač formátu
A3 za dostupnú cenu. Vďaka jeho

Riešenia

Toto zariadenie je podľa predpisov komisie FCC zaradené do triedy A. Nie je určené na používanie v obytných priestoroch alebo priestoroch domácnosti.

Farebné produkty s jednou funkciou

Oceňovaná farebná tlač vám
pomôže urobiť trvalý dojem

Vždy skutočný obraz

Dokumenty, ktoré tlačíte, definujú dôležitý imidž – ten

prinášajú výnimočnú kvalitu a spoľahlivý výkon. Vždy

váš. Preto farebné laserové tlačiarne Lexmark pomáhajú

žiadajte originálny spotrebný materiál, servis a náhradné

podnikom zvyšovať produktivitu a vyniknúť pomocou živých

diely Lexmark. Maximalizujete tak návratnosť svojej

farieb. Vďaka možnosti vlastnej farebnej tlače profesionálnej

investície, predĺžite životnosť svojho tlačiarenského

kvality môžete pridať okamžitý účinok a ušetriť náklady

zariadenia Lexmark a urobíte trvalý dojem. Rad

eliminovaním nutnosti zadávať tlačové úlohy dodávateľom.

farebných laserových tlačiarní Lexmark C925 je chránený

Spoločnosť Lexmark ponúka aj množstvo nástrojov na prístup

jednoročnou obmedzenou zárukou. Na dosiahnutie ďalšej

k farbám a ovládanie farieb, ktoré pomáhajú riadiť náklady.

ochrany pred neočakávanými nákladmi alebo výpadkami

Správny dotyk
Hlavným prístupovým bodom k vašej tlačiarni je farebný
dotykový displej Lexmark e-Task. Prispôsobiteľné 10,9 cm
rozhranie poskytuje možnosť ukážky miniatúr dokumentov
pred tlačou, ako aj možnosť zmeny tlačových úloh v zariadení.
Priamo z dotykového displeja môžete dokonca zobrazovať,
vyberať a tlačiť konkrétne strany v rámci dokumentu.
Jednoduchá, intuitívna navigácia prináša rýchly prístup
k funkciám, skratkám a pracovným postupom, ktoré
najčastejšie používate. Nové interaktívne funkcie pre zmysly
poskytujú zvukovú odozvu, ktorá vás povedie jednotlivými
operáciami a potvrdí, že dotyk bol zaregistrovaný a
akcia prebieha.

Ochrana údajov
Údajmi prenášanými v sieti počnúc a tlačenými stranami
končiac vám inovatívne bezpečnostné prvky od spoločnosti
Lexmark poskytujú pokoj, že vaše cenné firemné údaje sú
chránené v každej fáze.
}}

Špičkové funkcie overovania a autorizácie používateľov
vrátane protokolu LDAP pomáhajú chrániť vaše zariadenie
a údaje

}}

Možnosť používať čítačku kariet pridáva ďalšiu
vrstvu zabezpečenia

}}

Šifrovanie pevného disku chráni citlivé údaje na jednotke
disku (pevný disk je voliteľný)

}}

Automatické, plánované alebo manuálne bezpečné
vymazanie disku

}}

Podpora sieťového zabezpečenia IPSec, SNMPv3 a 802.1x

}}

Zapisovanie kontrol zabezpečenia do denníka pomáha
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sledovať a identifikovať bezpečnostné riziká
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Spoločnosť Lexmark navrhuje a vyrába produkty, ktoré

sú k dispozícii ponuky rozšírenej záruky.

Farebné produkty s jednou funkciou

Šetrite čas a peniaze prostredníctvom riešení

Vopred nainštalované riešenia* v rade C925:

Znížte objem zbytočnej tlače a zjednodušte pracovné procesy
pomocou riešení spoločnosti Lexmark. Rad Lexmark C925
obsahuje systém Lexmark Embedded Solutions Framework
(eSF), našu platformu, ktorá vám umožňuje pridávať širokú
škálu softvérových aplikácií priamo do zariadenia. Riešenia sú
navrhnuté s ohľadom na vašu produktivitu a pomáhajú vám
zjednodušovať alebo dokonca eliminovať firemné procesy

Formuláre a obľúbené položky
Minimalizujte odpad a neefektívne
riešenia súvisiace s predtlačenými
formulármi. Uložte často tlačené formuláre,
marketingové materiály alebo iné
dokumenty online a potom ich v prípade
potreby vytlačte.

náročné na papier.

Úsporné nastavenia

Nižšie uvádzame riešenia, ktoré sú vopred nainštalované

Umožňujú vám zmeniť nastavenia až
šiestich rôznych funkcií zariadenia na
zlepšenie ochrany životného prostredia:
ekologický režim, obojstrannú tlač, čas
pohotovostného režimu, čas šetriča
energie, jas displeja a tichý režim.

v tlačiarňach radu Lexmark C925. K dispozícii je rozsiahle
portfólio ďalších riešení Lexmark, ktoré pomáhajú prispôsobiť
zariadenie potrebám vášho pracovného toku.

Prezentácia
Zobrazte prispôsobiteľnú rolovanú
prezentáciu na farebnom dotykovom
displeji a podporte tak svoj obchod
alebo produkty, prípadne odkomunikujte
dôležité správy svojim zákazníkom alebo
zamestnancom.

Pozadie a obrazovka pri nečinnosti
Zmeňte pozadie dotykového displeja na
svoje firemné logo, jedinečnú správu alebo
si vyberte jedno zo štyroch zobrazení,
ktoré sú v zariadení vopred nainštalované.

Zmena jazyka**
Jednoducho prepnite jazyk zobrazený na
dotykovom displeji – podporovaných je 18
jazykov.
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* K dispozícii sú ďalšie riešenia.
** Možnosť zmeny jazyka počas inštalácie
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Intuitívny farebný dotykový displej

Pokročilé zabezpečenie

Farebný dotykový displej s uhlopriečkou
10,9 cm (4,3 palca) umožňuje s ľahkosťou
a istotou ovládať tlačiareň prostredníctvom
inteligentných a intuitívnych navigačných
prvkov, jednoduchého prístupu k riešeniam
pracovného toku a skratkám a schopnosti
zobraziť pred tlačou ukážku dokumentov a
tlačových úloh priamo na zariadení.

Chráňte svoje zariadenie, údaje
a sieť pomocou inovatívnych prvkov
zabezpečenia, ako sú overovanie
a autorizácia a voliteľný pevný disk
s možnosťou bezpečného vymazania disku
a šifrovania.

3.

4.

5.

Priame rozhranie USB

Vkladajte rôzne typy médií

Tonerové kazety vkladané spredu

Predný port USB umožňuje pohodlnú
ukážku tlače a tlač pre viacerých
používateľov a je kompatibilný s väčšinou
formátov súborov s obrázkom, ktoré
možno tlačiť.

Vstupné zásobníky na 150 a 250 hárkov
a viacúčelový podávač sa dodávajú
štandardne, čo umožňuje vkladanie troch
typov médií.

Kazety sú z dôvodu jednoduchého
prístupu pohodlne umiestnené v prednej
časti zariadenia.

7.

6.

Riešenia spoločnosti Lexmark

Ekologické funkcie

Znížte objem zbytočnej tlače a zjednodušte
pracovné procesy prostredníctvom
aplikačných riešení vopred nainštalovaných
v zariadení. Vyberte si ďalšie riešenia
spoločnosti Lexmark, ktoré spĺňajú jedinečné
potreby vašich pracovných postupov.

Tlačte zodpovedne pomocou jednoducho
prístupných funkcií vrátane ekologického
režimu na zníženie spotreby papiera
a tonera a pomocou tlačidla režimu
spánku, ktoré vám pomôže šetriť energiou.

* Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej alebo zloženej
kazety CMY uvedená v súlade s normou ISO/IEC 19798.
16KDO5633-2
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Informácie o objednávaní –
tlačiarne zo série C925
Číslo
súčasti

Modely

Číslo
súčasti

Aplikačné riešenia

Číslo
súčasti

Rozšírené záruky

24Z0000

Lexmark C925de

24Z0040

C925 Karta na emuláciu PRESCRIBE

2353798

24Z0056

Lexmark C925dte

24Z0038

C925 Karta pre formuláre a čiarové kódy

C925 2-ročný kompletný servis u zákazníka,
v nasledujúci pracovný deň

24Z0039

C925 Karta pre jazyk IPDS

2353799

C925 3-ročný kompletný servis u zákazníka,
v nasledujúci pracovný deň

2353800

C925 4-ročný kompletný servis u zákazníka,
v nasledujúci pracovný deň

Číslo
súčasti

Toner do laserovej tlačiarne/
tlačová kazeta

57X9000

Karta Lexmark PrintCryption

C925H2KG

C925 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou
kapacitou

Číslo
súčasti

Pripojiteľnosť

2353801

C925 5-ročný kompletný servis u zákazníka,
v nasledujúci pracovný deň

C925H2CG

C925 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou
kapacitou

1021294

Kábel USB (2-metrový)

2353802

C925H2MG

C925 Kazeta s purpurovým tonerom
s vysokou kapacitou

24Z0060

C925 Tlačový server MarkNet N8120 Gigabit
Ethernet

C925 1-ročné predĺženie servisu u zákazníka,
v nasledujúci pracovný deň

C925H2YG

C925 Kazeta so žltým tonerom s vysokou
kapacitou

24Z0061

C925 Tlačový server MarkNet N8130 Fiber
Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL

Číslo
súčasti

Súčasti, ktoré môže vymeniť
používateľ

C925H2YG

C925 Kazeta so žltým tonerom s vysokou
kapacitou

24Z0062

C925 Bezdrôtový tlačový server MarkNet
N8250 802.11b/g/n

40X6093

C925, X925 110 – 120 V súprava na údržbu
zapekacej jednotky

C925X72G

C925, X925 Čierna tlačová jednotka

24Z0065

C925 Karta paralelného rozhrania 1284-B

40X6011

C925, X925 Prenosový pás a valec

C925X73G

C925, X925 Azúrová tlačová jednotka

1021231

Paralelný kábel s dĺžkou 3 m (10 stôp)

C925X74G

C925, X925 Purpurová tlačová jednotka

24Z0064

C925 Súprava karty sériového rozhrania
RS-232C

C925X75G

C925, X925 Žltá tlačová jednotka

14T0230

C925X76G

C925, X925 Nádoba na odpadový toner

Tlačový server MarkNet™ N7000e Fast
Ethernet – USB

14T0240

Číslo
súčasti

Manipulácia s papierom

Tlačový server MarkNet™ N7002e Fast
Ethernet – paralelný

14T0220

24Z0030

C925, X925 Zásuvka na 550 hárkov

Tlačový server MarkNet™ N7020e
Gigabit Ethernet

Číslo
súčasti

Nábytok

24Z0031

C925, X925 Skrinka na kolieskach

Číslo
súčasti

Možnosti pamäte

1025041

256 MB DDR2-DRAM

1025042

512 MB DDR2-DRAM

1025043

1 024 MB DDR2-DRAM

14F0245

256 MB pamäťová karta flash

27X0014

Pevný disk s kapacitou viac ako 160 GB

30G0287

Karta so súpravou arabského písma

30G0828

Karta so súpravou japonských znakov

30G0825

Karta so súpravou kórejských znakov

30G0826

Karta so súpravou znakov zjednodušenej
čínštiny

30G0827

Karta so súpravou znakov tradičnej čínštiny
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Funkcie radu tlačiarní C925
Výstupný zásobník na 250 hárkov
10,9 cm (4,3-palcový) farebný
dotykový displej
Viacúčelový podávač 50 hárkov
Skrinka na kolieskach
(Použite iba
jednu zásuvku na
550 hárkov)

Vstupný zásobník na 150 hárkov
Vstupný zásobník na 250 hárkov
Zásuvka na 550 hárkov
Zásuvka na 550 hárkov

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

Zásuvka na 550 hárkov

Technické údaje o produkte

Lexmark C925de

Lexmark C925dte

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

Displej

Čiernobielo: 30 strán za minútu / Farebne: 30 strán za minútu

Rýchlosť tlače: Až

Čiernobielo: 9 sekúnd / Farebne: 11 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany: Už za

čiernobielej: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi / farebnej: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi

Rozlíšenie tlače
Pamäť / Procesor

Štandardná: 256 MB / Maximálna: 1280 MB / 800 MHz

Štandardná: 1280 MB / Maximálna: 1280 MB / 800 MHz

Voliteľný dostupný

Pevný Disk

2500 - 10000 strán

Odporúčaná mesačná záťaž3

200000 strán za mesiac

Maximálna mesačná záťaž: Až2

Spotrebný materiál
Výťažnosť spotrebného materiálu

Priemerná deklarovaná výdrž čiernej alebo kombinovanej CMY kazety pri súvislej tlači štandardných strán podľa normy ISO/IEC
19798., 7.500-stranová farebná tonerová kazety (CMY), 8.500-stranová čierna vysokokapacitná tonerová kazeta

Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky: až1

30,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

7.500-stranová farebná tonerová kazety, 8.500-stranová čierna tonerová kazeta

Manipulácia s papierom
Manipulácia s papierom

štandardná: Vstupný zásobník na 150 strán, Výstupná
priehradka na 250 strán, Integrovaná duplexná jednotka,
Vstupný zásobník na 250 strán, Multifunkčný podávač na
50 strán

Manipulácia s papierom
Vstupná kapacita papiera: až

voliteľná: Zásuvka na 550 strán
Štandardné: 450 strán / Maximálne: 2100 strán

Štandardné: 1000 strán / Maximálne: 2100 strán

Štandardné: 250 strán / Maximálne: 250 strán

Výstupná kapacita papiera: až

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

Podporované typmi médií
Podporované rozmery médií

štandardná: Vstupný zásobník na 150 strán, Výstupná priehradka
na 250 strán, Integrovaná duplexná jednotka, Vstupný zásobník na
250 strán, Zásuvka na 550 strán, Multifunkčný podávač na 50 strán

10 Obálka, 7 3/4 Obálka, 9 Obálka, A3 (297mm x 420mm), A4, A5, B5 Obálka, C5 Obálka, DL Obálka, Executive, Folio, JIS-B4
(257mm x 364mm), JIS-B5, Ledger (279mm x 432mm), Legal, Letter, Oznámenie, Universal, Oficio, A6

Všeobecne
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty / Voliteľné lokálne porty

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Ethernet
10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Externý MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Interný MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Interný MarkNet™ N8130 Fiber Fast
Ethernet, Interný MarkNet™ N8250 802.11b/g/n bezdrôtový / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Akustika/Hlučnosť: Operačná

tlače: 53 dBA

Špeciálne operačné prostredie

Teplota: 10 až 32°C, Vlhkosť: 20 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.300 Meters

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

1-Year Onsite Service, Next Business Day
420 x 622 x 557 mm / 48.3 kg

555 x 622 x 557 mm / 62.3 kg

Skutočná 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. 2Maximálny 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. 3Odporúčaný 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.

1

Podľa predpisov komisie FCC a medzinárodných štandardov EN 55022/EN 55032 emisií je toto zariadenie zaradené do triedy A. Toto zariadenie nie je
určené na používanie v obytných priestoroch alebo priestoroch domácnosti, pretože môže potenciálne spôsobovať rušenie rádiovej komunikácie.
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