Čiernobiele laserové multifunkčné tlačiarne

Lexmark
zo série MX410
MX410de

Univerzálna. Rýchla.
Podporuje riešenia.
Color
Multifunkčná tlačiareň
Lexmark2.4" LCD

zo série MX410 dokáže viac, ako

Až35ppm
38
Up to
strán
za minútu

10,9 cm
Network
Eco-mode
(4,3-palcový)

Priame
Security

USB

Riešenia
Standard
Pages

len šetriť čas pomocou jej rýchleho
procesora, tlače, kopírovania a
skenovania. Poskytuje riešenia na
zvýšenie produktivity, ktoré pomôžu
zjednodušiť vaše podnikanie. Tento
systém je ideálny pre malé až stredne
veľké pracovné skupiny.

Urobte viac. Rýchlo.
Teraz môžete vykonať viac za kratší
čas. Plynulejšie pracovné postupy
a vyššie rýchlosti sú iba niektoré zo
skvelých funkcií, ktoré pomôžu vašej
firme napredovať.
Rýchlejšie spracovanie: Zrýchlite tlač,

skenovanie a kopírovanie vďaka
využitiu až 2,5 GB rozšíriteľnej pamäte,
dvojjadrového procesora s frekvenciou
800 MHz a práce v gigabitovej
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sieti Ethernet.

Spoľahlivý výkon: Poľahky tlačte až

10 000 strán mesačne a užívajte si
menej problémov s údržbou vďaka našej
najmodernejšej manipulácii s papierom.

Profesionálne výsledky. Nie je
potrebné žiadne školenie.
Dostaňte sa do tempa už od začiatku.
Naša multifunkčná tlačiareň s jednoducho

Nezastavujte sa: Vďaka maximálnej

použiteľným dotykovým displejom a

vstupnej kapacite až 850 hárkov a

pôsobivou rýchlosťou vám umožní rýchlo

tonerovej kazete s veľmi vysokou

preletieť akoukoľvek tlačovou úlohou.

kapacitou nebudete musieť tak často
dopĺňať papier ani meniť kazety.

Inteligentné a jednoducho použiteľné:

Farebný dotykový displej s uhlopriečkou

Nezdržiavajte sa: Užívajte si tlač

10,9 cm (4,3 palca) poskytuje prístup

rýchlosťou až 38 strán za minútu. Prvá

k predinštalovaným riešeniam na

strana sa vytlačí alebo skopíruje už za

zvýšenie produktivity, pričom funguje

6,5 sekundy.

prostredníctvom inteligentnej a
intuitívnej navigácie.

Čiernobiele laserové multifunkčné tlačiarne

Predný port USB: Tlačte bez počítača

Pracujte inteligentnejšie, nie ťažšie: Ak

pomocou nášho pohodlného portu USB,

viete používať aplikácie pre mobilný

ktorý vám umožňuje prísť, prezrieť si a

telefón, dokážete používať aj naše

tlačiť súbory PDF a množstvo ďalších

predinštalované riešenia. Prostredníctvom

formátov súborov.

dotykového displeja máte prístup k

Tlačte na široké spektrum médií: Vďaka

integrovanej obojstrannej tlači a možnosti
tlače na rôzne materiály môžete pre
svoju firmu urobiť viac a použiť pritom
menej papiera.
Inovatívny toner, ktorý optimalizuje výkon:

Zvýšte výkon systému vďaka toneru
Lexmark Unison™, ktorý zabezpečuje
stálu kvalitu obrazu od prvého výtlačku až
po posledný.

skratkám na rýchle skenovanie, tlač
alebo odosielanie faxov, e-mailov
a iných dokumentov kritických pre
vaše podnikanie.
Šetrite zdrojmi a zachráňte planétu:

Pomocou predinštalovaných riešení,
ako sú napríklad Úsporné kopírovanie
a Formuláre a obľúbené položky,
môžete tlačiť len tie formuláre, ktoré
potrebujete, čím ušetríte toner, papier i
životné prostredie.

Inteligentné pracovné postupy.
Udržateľný dizajn.

Užívajte si zabezpečenie podnikovej

Rýchlo reagujte na meniace sa obchodné

autorizovať a kontrolovať používanie

potreby pomocou našich ekologických

zamestnancami. Navyše chráňte citlivé

tlačiarní, ktoré zjednodušia vaše

údaje pomocou štandardných protokolov

pracovné postupy.

zabezpečenia siete.

úrovne: Teraz môžete overovať,

Tlačte kedykoľvek a kdekoľvek*: Pomocou

tohto systému môžete tlačiť zo stolných
počítačov i z mobilných zariadení
umožňujúcich spúšťanie aplikácií.
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* Ďalšie informácie o mobilných riešeniach spoločnosti Lexmark
nájdete na adrese: lexmark.com/mobile

lexmark.sk

Vlastnosti tlačiarne zo série MX410

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

Viacúčelový podávač na 50 hárkov
Vstupný zásobník na 250 hárkov

Štandardné
Voliteľné

Technické údaje o produkte

Zásobník na 250 hárkov/zásobník na
550 hárkov

Lexmark MX410de

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

Displej
Rýchlosť tlače: Až5
Čas vytlačenia prvej strany: Už za
Rozlíšenie tlače
Pamäť / Procesor

Čiernobielo: 38 strán za minútu
Čiernobielo: 6.5 sekúnd
čiernobielej: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Štandardná: 512 MB / Maximálna: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Pevný Disk

Nie je k dispozícii

Odporúčaná mesačná záťaž2

750 - 10000 strán

Maximálna mesačná záťaž: Až3

100000 strán za mesiac

Kopírovanie
Rýchlosť kopírovania: Až5
Prvá kópia: už za

Čierna: 38 kzm
čiernobiela: 6.5 sekúnd

Skenovanie
Typy skenerov / ADF Scan

Plochý skener so ADF / RADF (obojsmerný Duplex)

A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania:
až do

čiernobielo: 18 / 19 strany za minútu / farebne: 8 / 8 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania:
až do

čiernobielo: 42 / 43 strany za minútu / farebne: 19 / 20 strany za minútu

Faxovanie
Rýchlosť modemu

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

Spotrebný materiál7
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1
Odhadovaná výťažnosť zobrazovej jednotky:
až6
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením1

až: Kazeta s kapacitou 2.500 strán, Kazeta s vysokou kapacitou 10.000 strán
60000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
5.000-stranová štartovacia návratového programu tonerová kazeta

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

Integrovany zásobník na 250 hárkov, Multifunkčný podávač na 50 hárkov, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaná obojstranná tlač
Zásobník na 250 hárkov, Zásobník na 550 hárkov, Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov
Štandardné: 300 strán / Maximálne: 850 strán
Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán
Karty, Obálky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Fólie, Oznamuje zostatok kariet&štítkový nápomocník
Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4 (210mm x 297mm), A5 (148mm x 210mm), Obálka
DL(110mm x 220mm), Executive (184mm x 267mm), Folio (216mm x 330mm), JIS-B5 (182mm x 257mm), Legal (216mm x 355mm), List (216mm x
279mm), Statement (140mm x 216mm), Universal, Oficio, A6

Všeobecne4
Štandardné porty
Voliteľné sieťové porty

USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Predný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A)
Bezdrôtový tlačový server MarkNet N8352 802.11b/g/n

Akustika/Hlučnosť: Operačná

tlače: 55 dBA / kopírovania: 55 dBA / skenovania: 55 dBA

Špeciálne operačné prostredie

Teplota: 16 až 32°C, Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.896 Meters

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
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