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Výkon a zabezpečenie pre
spoločnosti všetkých veľkostí
Tlačiarne Lexmark MS312 a MS415 ponúkajú

Spoľahlivý výkon: Poľahky tlačte tisícky strán
mesačne s menším množstvom problémov
s údržbou vďaka našej najmodernejšej
manipulácii s papierom.

hodnotu a výkon typické pre drahšie
tlačiarne. Dokonca aj lacnejší model
poskytuje obojstrannú tlač, zapekaciu
jednotku s okamžitým spustením, panel s
displejom, Ethernet, porty USB a paralelné
porty, ako aj možnosť bezdrôtovej tlače a
vyššej vstupnej kapacity. Tlačiareň MS415dn
poskytuje farebný LCD displej, dôvernú tlač,
podporu pre kazety, kazeta s veľmi vysokou
kapacitou a odporúčaný mesačný objem až
7 200 strán. Pritom sú také kompaktné, že sa
zmestia kamkoľvek.

Výhra vďaka rýchlosti,
objemu a spoľahlivosti
Rýchlo tlačte zložité dokumenty: Bez

Konfigurovanie tlačiarne a monitorovanie
stavu: Tlačiarne sú vybavené displejom od
dvojriadkového LCD displeja modelu MS312dn

(802.11n) podporuje flexibilné začlenenie
tlačiarne do bezdrôtových sietí.

tlačiarne a tlačových úloh.

zariadenia alebo aplikácie s funkciou tlače.

Dôverná tlač: Model tlačiarne MS415dn

Mobilná tlač: Pomocou modelu MS415dn

obsahuje klávesnicu, ktorá zaisťuje, že tlačovú

môžete tlačiť z ktoréhokoľvek zariadenia

úlohu si môže vyzdvihnúť len tá osoba, ktorá

so systémom iOS alebo Android a

ju odoslala – či už od vedľajšieho stola, alebo

nainštalovanou aplikáciou Mobilná tlač

z druhého konca sveta.

Lexmark. Oba modely sú navyše kompatibilné

procesora s frekvenciou 800 MHz a

tlačiareň pripojená k sieti) vrátane nastavení

rýchleho pripojenia.

zabezpečenia, predvolených nastavení
zariadenia, upozornení na nedostatok
spotrebného materiálu a ďalších nastavení.

za minútu (MS415dn) a zapekacej jednotke

Zabezpečenie siete: V tlačiarňach je vstavaný

s okamžitým spustením, ktorá vytlačí prvú

komplexný súbor funkcií zabezpečenia

stranu už za 6,5 sekundy.

siete podnikovej triedy, ktoré chránia

často dopĺňať papier ani meniť kazety.

zariadení. Voliteľné bezdrôtové pripojenie

bezproblémový výstup z ktoréhokoľvek

môžete ovládať nastavenia tlačiarne (ak je

kapacitou (MS415dn) nebudete musieť tak

umožňujú pripojenie k výstupom jednotlivých

zariadenia a tiež vás informujú o stave

pamäte (MS415dn), výkonného dvojjadrového

tonerovým kazetám s veľmi vysokou

zatiaľ čo porty USB 2.0 a paralelné porty

takmer všetky tlačové protokoly, čo zaisťuje

Prostredníctvom ktoréhokoľvek prehliadača

vstupnej kapacite až 850 hárkov a voliteľným

okamžité pripojenie k štandardným sieťam,

modelu MS415dn. Pomáhajú pri konfigurovaní

grafiky a obrázkov pomocou až 256 MB

Spúšťajte úlohy bez prerušenia: Vďaka

(Fast Ethernet pri modeli MS312dn) umožňuje

Protokoly: Tieto tlačiarne podporujú

Možnosť spravovania na diaľku:

čakania vďaka rýchlosti tlače až 38 strán

Možnosti pripojenia: Gigabitová sieť Ethernet

až po 6-centimetrový farebný LCD displej

námahy tlačte dokumenty obsahujúce veľa

Rýchlo urobte svoju prácu: Zažite menej
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Monitorovanie a
spravovanie výstupu

Spojenie s vaším svetom

vaše zariadenie, informácie a sieť pred
neoprávneným prístupom.

s technológiou AirPrint, vďaka čomu umožňujú
jednoduchý bezdrôtový výstup zo zariadení
so systémami Apple OS X a iOS.

USB

Jednofarebné laserové tlačiarne

Kvalitný výstup

Užitočný partner pri tlači

Výstup s vysokým rozlíšením: Vďaka

Tlačiarne MS312 a MS415 s jednoduchým

skutočnému rozlíšeniu až 1 200 x 1 200 dpi sa

nastavením a plnou kompatibilitou s vašimi

zachová ostrosť obrázkov a grafiky.

operačnými systémami a sieťou uvediete do

Pokročilý toner: Tonerový systém Lexmark
Unison™ optimalizuje výkon tlačiarne a
poskytuje bohatú čiernu farbu a plynulé sivé
odtiene od prvého výtlačku až po posledný, a
to bez vyblednutia.

Šetrite zdrojmi, ušetrite peniaze
Obojstranná tlač: Funkcia integrovanej
obojstrannej tlače v predvolenom režime
šetrí papierom.
Energeticky úsporné režimy: Režimy Quiet
(Tichý), Hibernate (Dlhodobý spánok) a Eco
(Ekologický) automaticky minimalizujú hluk a
šetria papierom a energiou.

jednoducho použiteľné ovládacie panely,
pokročilé displeje a vzdialené webové
rozhranie vás informujú o stave zariadenia a
úrovniach spotrebného materiálu. A systém
prívodu tonera, ktorým netreba triasť,
ako aj voliteľné tonerové kazety s veľmi
vysokou kapacitou (MS415dn) minimalizujú
manipuláciu so spotrebným materiálom.

Služba pokoja v duši
Spoločnosť Lexmark zaisťuje podporu
tlačiarní MS312 a MS415, ktorá vám poskytuje
maximálnu prevádzkyschopnosť a zmenšuje
obavy týkajúce sa servisu. Štandardná ročná

Rýchla zapekacia jednotka: Zapekacia

záruka zahŕňa službu vrátenia výrobcovi a

jednotka s okamžitým zahriatím eliminuje

viaceré možnosti kontaktu vrátane telefónu,

dlhé zahriatie starších technológií.

e-mailu, konverzácie naživo a pomoci

Ekonomická tlač: Samostatná jednotka na
prívod tonera a tlačová jednotka zaisťujú
trvalú kvalitu tlače a šetria papierom, zatiaľ
čo voliteľná tonerová kazeta s veľmi vysokou
kapacitou (MS415dn) minimalizuje výmeny
tonera, zásahy používateľa a odpad. Toner
Unison™ s nízkym trením navyše lepšie tečie,
minimalizuje odpad a znižuje opotrebovanie
vnútorných súčastí.
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prevádzky v priebehu niekoľkých minút. Ich

lexmark.com

na diaľku.

Funkcie tlačiarní zo série MS310/MS410
6-centimetrový farebný LCD
displej
Viacúčelový podávač na
50 hárkov
Vstupný zásobník na
250 hárkov
Zásuvka na 250 hárkov /
zásuvka na 550 hárkov

2-riadkový LCD displej
Viacúčelový podávač na
50 hárkov
Vstupný zásobník na
250 hárkov

Štandardné
Voliteľné

Zásuvka na 250 hárkov /
zásuvka na 550 hárkov
Nastaviteľný stojan

Otočná skrinka

Technické údaje o produkte

Lexmark MS312dn

Lexmark MS415dn

Tlač
Displej

2-riadkový čiernobiely displej APA (All Points Addressable) LCD

60 mm farebný LCD displej

Čiernobielo: 33 strán za minútu

Čiernobielo: 38 strán za minútu

Rýchlosť tlače: Až5

Čiernobielo: 6.5 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany: Už za

čiernobielej: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Rozlíšenie tlače
Pamäť / Procesor

Štandardná: 128 MB / Maximálna: 128 MB / Dual Core, 800 MHz

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

Nie je k dispozícii

Pevný Disk

500 - 2500 strán

750 - 7200 strán

50000 strán za mesiac

100000 strán za mesiac

až: Čierna kazeta s vysokou kapacitou 5.000 strán, Kazeta s kapacitou
1.500 strán

až: Kazeta s veľmi vysokou kapacitou 10.000 strán, Čierna kazeta s
vysokou kapacitou 5.000 strán, Kazeta s kapacitou 1.500 strán

Odporúčaná mesačná záťaž2
Maximálna mesačná záťaž: Až3

Spotrebný materiál7
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1

60000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí

Odhadovaná výťažnosť zobrazovej jednotky:
až6
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením1

1.500-stranová návratového programu tonerová kazeta

3.000-stranová štartovacia návratového programu tonerová kazeta

Manipulácia s papierom
Štandardná manipulácia s papierom

Integrovaná obojstranná tlač, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Multifunkčný podávač na 50 hárkov, Integrovany zásobník na 250 hárkov
Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov, Zásobník na 550 hárkov, Zásobník na 250 hárkov

Voliteľná manipulácia s papierom

Štandardné: 300 strán / Maximálne: 850 strán

Vstupná kapacita papiera: až

Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán

Výstupná kapacita papiera: až

Oznamuje zostatok kariet&štítkový nápomocník, Fólie, Obyčajný papier, Papierové štítky, Obálky, Karty

Podporované typmi médií
Podporované rozmery médií

A6, Oficio, Universal, Statement (140mm x 216mm), List (216mm x 279mm), Legal (216mm x 355mm), JIS-B5 (182mm x 257mm), Folio (216mm x
330mm), Executive (184mm x 267mm), Obálka DL(110mm x 220mm), A5 (148mm x 210mm), A4 (210mm x 297mm), Obálka 9 (98mm x 225mm),
Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 10 (105mm x 241mm)

Všeobecne4
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty

Fast Ethernet, funguje aj s Gigabit Ethernet, USB 2.0 vysokorýchlostný
port (typ B), Centronics IEEE 1284 obojsmerné paralelné

Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ B),
Centronics IEEE 1284 obojsmerné paralelné

Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externý
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n

tlače: 53 dBA

tlače: 54 dBA

Akustika/Hlučnosť: Operačná
Špeciálne operačné prostredie
Záruka produktu
Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha

Nadmorská výška: 0 - 2.896 Meters, Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Teplota: 16 až 32°C
2-Ročná záruka s návratom k výrobcovi

2-Year Return-to-Base Service

263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg

263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

Priemerná štandardná kapacita strany deklarovaná podľa ISO/IEC 19752. 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. 5Rýchlosť tlače a kopírovania bola meraná podľa
noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na stránke 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
1
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