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Lexmark X65x-familien
Lexmark X651de

Lexmark X652de

Lexmark X654de

Nettverk

Lexmark X656dte

Den superraske,
ultrapålitelige
produktivitetsmaskinen!

Skriv ut mindre. Spar mer.
Skriv ut mindre? Dette virker kanskje som en overraskende melding fra et selskap som fokuserer 100 % på skriverløsninger. Men når du tar hensyn
til at næringslivet i gjennomsnitt bruker opptil 6 % av inntekten sin på utskrift, og at aktiv utskriftsadministrasjon kan kutte kostnadene ved utskrifter på
kontoret med opptil 30 %1, gir det mening. Lexmarks produkter, løsninger og tjenester byr på innovative måter å spare tid og penger på, samtidig som
du reduserer miljøeffekten av virksomheten din. Vi engasjerer oss kraftig for å hjelpe deg å skrive ut mindre og spare mer.

Kilde: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012,
Network Document Solutions Consulting Service, august 2008
(1)

Lexmark X65x-familien inneholder flere fordeler enn du noen gang har sett i en så kraftig og plassbesparende
multifunksjonslaser. Gi arbeidsgruppen din et skikkelig kraftig verktøy med pålitelig, ultrarask utskrift og kopiering. Øk
produktiviteten med overlegne fargeskannefunksjoner og effektive dokumentflytløsninger. Og opplev smarte nye måter å senke
kostnadene på, mens du reduserer utskriftenes påvirkning på miljøet.

Gjør dokumentflyten enda mer effektiv!

Glimrende allsidighet

Det er nok av ting som kan oppholde deg i løpet av en dag – dokumentene
dine skulle ikke være en av dem. Høy utskriftshastighet og intelligente,
tidsbesparende funksjoner bidrar til å gjøre arbeidsdagen din supereffektiv og
produktiv.

Det finnes ikke én løsning som passer for alle. Det er grunnen til
at Lexmark tilbyr deg mer tilleggsutstyr, større allsidighet og mer
funksjonalitet, med andre ord en virkelig kundetilpasset løsning. Velg blant
et stort utvalg av fleksibelt tilleggsutstyr for å skape en løsning som passer
perfekt til bedriften din.

l Rask


utskrift og kopiering med opptil 53 sider i minuttet
tosidig skanning med høy kvalitet i sort/hvitt og farger
l Optimaliserte

dokumentflytløsninger med fleksible skannemål og
-formater
l Lexmark

X656dte-modellen med harddisk støtter avanserte funksjoner,
som forhåndsvisning av skanning på skjermen.
l Inkluderer

avansert faksing med tidsbesparende snarveier
(faks er tilleggsutstyr på Lexmark X651de).
l Rask,


l Tilleggspapirskuffer


og -matere gir deg muligheten til å legge inn opptil
3 200 ark.
l Pekeskjerm

som kan tilpasses dine behov for ett-trykksbetjening
l MinMFP

gir brukerne muligheten til å personalisere pekeskjermen med de
funksjonene og snarveiene de bruker mest.
l Lexmarks

rammeverk for innebygde løsninger gjør at du kan skreddersy
MFP-en din til mest mulig effektiv dokumentflyt

Avansert sikkerhet

Skriver ut i sort/hvitt, men tenker «grønt»

Lexmark X650de Series er utstyrt med meget avanserte
sikkerhetsfunksjoner for å beskytte verdifulle konserndata. Den har også
brukertilgangskontroller som kan tilpasses etter behov, så du kan aktivere
og deaktivere funksjoner enkelt og greit.

Lexmarks multifunksjonsteknologi gjør det enkelt å redusere den
informasjonsmengden du skriver ut, kopierer og distribuerer i papirformat.
Du sparer tid, kostnader og kontorplass, samtidig som du bruker strøm til
færre enheter. Du kan også redusere tonerkassettforbruket vesentlig ved
å bruke Lexmarks tonerkassetter med høy og ekstra høy kapasitet, opptil
36 000 sider.

l IPSec,


SNMPv3 og 802.1x nettverkssikkerhet
datakryptering og gjentatt sletting av harddisk
l Bransjeledende

tilgangsbegrensninger, inklusive LDAP
l Proaktiv

oppsporing og identifisering av sikkerhetsrisiko
l Sikker


l Miljømodus


reduserer strømforbruket
tosidig utskrift senker papirforbruket
l 25

000 siders og 36 000 siders tonerkassetter både reduserer
forbruket og reduserer kostnadene per side.
l Lexmarks

returprogram for tonerkassetter sørger for rask, gratis og enkel
resirkulering.
l Innebygd


Lexmark X65x-familien

Utforsk funksjonene som holder deg i gang
Fargeskanning
Skann opptil 75
sider av gangen med
den automatiske
dokumentmateren.

Dobbel besparelse
Innebygd tosidig utskrift
sparer deg for papir og
penger.

Vises nå på storskjem
Alle funksjonene du
trenger er bare en berøring
unna.

Direkte USB
Forsidemontert USB-port
for utskrifter i forbifarten,
og skanning til minnepinne

Tonerkassetter med
høy kapasitet og ekstra
høy kapasitet
Lav sidekostnad, mindre
behov for inngrep fra
brukernes side, mindre
effekt på miljøet
Papirmuligheter
Utvidbare matere gir deg
muligheten til å legge inn
opptil 3 200 ark.

Massevis av fordeler i én enhet!
Hva kan optimalisering av maskinparken gjøre for bedriften din?

Hvis dere fortsatt stresser fra enhet til enhet på kontoret -skrivere, skannere, kopimaskiner og faksmaskiner -har dere langt
igjen før dere har realisert deres virkelige produktivitetspotensiale. Men Lexmark har en enkel løsning!
Lexmarks bransjeledende MFP-er er ikke bare meget robuste og raske, de gir deg også muligheten til å samle alle dine
viktige dokumentfunksjone i én enhet med høy hastighet og kvalitet.
Og fordelene er mange!

Du får maksimalt ut av kontorplassen og sparer samtidig penger på maskinvare, rekvisita, servicekontrakter og
elektrisitet.

Produktivitetssjekklisten
Hvis du har alle disse, da har du en Lexmark!

Enormt intuitiv pekeskjerm
Den uvanlig store, fullt utstyrte
fargepekeskjermen gir deg rask og
enkel tilgang til dokumentfangst- og
dokumentflytfunksjoner. Skreddersy den
til din bedrifts krav, med de ikonene og
snarveiene du trenger mest. Du kan til
og med endre bakgrunnsbildet til det
som passer deg best, for eksempel
logoen din.

Effektiv trafikkstyring
Når du sender en stor fil med e-post fra en Lexmark X650de Series MFP, vil den ikke forårsake
trafikkork i nettverket ditt. Det skyldes trafikkstyringsteknologi som kan dele opp nettverkstrafikken og
tildele mindre båndbredde til utgående trafikkstrømmer. Dette er særlig nyttig for eksterne nettverk
med liten båndbredde, som f.eks. hjemmekontorer.

Forhåndsvisning av skanneresultatene på skjermen
Før du skanner en viktig bildefil og sender den med e-post, kan du se hvordan den ser ut og passer
på siden. Bør den være i farger eller sort/hvitt? Er sideorienteringen riktig? Er du sikker på at du
skannet til riktig side av arket? Du vil kanskje også sjekke filstørrelsen til det skannede dokumentet
før du lagrer eller videresender det. Lexmark X650de Series gir deg muligheten til å forhåndsvise
skanningen og notere filstørrelsen, noe som sparer tid og fjerner en feilkilde (harddisk er påkrevet).

Kopimaskin med mange talenter
Øk produktiviteten ved hjelp av den lange rekken avanserte kopifunksjoner, som Prioritert kopiering
for å avbryte langvarige jobber midlertidig, ID-kortkopiering for å kopiere begge sider av et kort på én
side av et ark, Prøvekopiering for å kunne sjekke det første settet med kopier før du skriver ut resten
av kopiene, og Ekstern kopiering, som gjør det mulig å skanne inn fargedokumenter på en sort/hvittenhet som Lexmark X650de Series MFP og skrive dem ut på en av Lexmarks fargelaserskrivere.

Personaliserte brukerinnstillinger
Lexmarks nye MinMFP-funksjon gjør deg enda mer effektiv ved at flere brukere kan lagre og hente
opp igjen sine personlige innstillinger på en enkel USB-minnepinne, inklusive personlige kontaktlister,
personlige faksnumre, individuelle kopiinnstillinger og til og med sin egen pekeskjermkonfigurasjon. De
går bare bort til MFP-en, setter inn USB-minnepinnen sin, og så forvandler MFP-en seg bokstavelig
talt til deres egen personlige maskin. En varm velkomst hver gang de bruker den!

Enkel administrasjon
Reduser belastningen på helpdesken. Disse skriverne er nettverksklare og meget enkle å installere.
Hvis du har flere Lexmark-laserenheter å installere, blir jobben enda enklere med Lexmarks
universaldriver. Så snart du er i gang, holdes dokumentstrømmen ved like av MarkVision™
Professional, Lexmarks gratis verktøy for kontroll og styring av nettverksskrivere.

Lexmarks rammeverk for innebygde løsninger
Opplev høyere produktivitet enn du noen gang kunne forestille deg! Lexmarks nye MFP-er leveres
klargjort for en lang rekke løsninger, så du enkelt og greit kan satse på et av Lexmarks verktøy for
forbedring av dokumentflyten, som Ekstern kopiering, innebygd Dokumentregnskap osv.. Disse
løsningene er spesielt utviklet for å hjelpe deg å senke kostnadene, analysere bruksmønstre, utivde
funksjonaliteten din og flytte informasjon mer effektivt gjennom hele bedriften din. For å finne ut
hvordan multifunksjonsløsninger kan øke ytelsen din, bør du ta kontakt med din kontaktperson hos
Lexmark i dag.
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Få akkurat den ytelsen du trenger

Lexmark X651de

Lexmark X652de

Lexmark X654de

l Inklusive


Samme som X651de, men omfatter også:
l Høyhastighetsfaks


l Opptil


utskrifts-, kopi- og
skannefunksjoner
l Opptil

43 sider i minuttet, med bare 8
sekunder til første utskriftsside
l7
 tommers fargepekeskjerm som kan
tilpasses dine behov
l Anbefalt

månedlig volum: 3 000 til 20 000
sider
l 650

arks standard papirskuff, 550 arks
papirmottak
l Leveres

med 7 000 siders returprogramtonerkassett
l Lexmark-tonerkassetter

med høy
kapasitet (25 000 sider) tilgjengelige

Lexmark X656dte

53 sider i minuttet, med bare 9,5 Samme som X654de, men omfatter også:
l 80

GB harddisk for utvidet funksjonalitet
sekunder til første utskriftsside
l En

l Automatisk

ekstra 550 arks mater gir en total
dokumentmater rommer
papirkapasitet på 1 200 ark
opptil 75 ark og skanner begge sider av
dokumentet på én gang
l Ekstra

stor, 9 tommers fargepekeskjerm
l Anbefalt

månedlig volum: 5 000 til
30 000 sider
l Leveres

med en 18 000 siders
returprogram-tonerkassett
l Lexmark-tonerkassetter

med ekstra høy
kapasitet (36 000 sider) tilgjengelige

Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle land.
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Produktspesifikasjoner
Lexmark X652de

Lexmark X654de

Lexmark X656dte

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt): Opptil

43 sider i minuttet

Laser, sort/hvitt
53 sider i minuttet

53 sider i minuttet

Tid til første utskriftsside (sort/hvitt)

8.0 sekunder

9.5 sekunder

9.5 sekunder

Printing
Utskriftsteknologi

Utskriftskvalitet, sort

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

Minne, standard

256 MB

Minne, maksimum

1280 MB

Støynivå under drift

54 dBA

56 dBA

56 dBA

Maksimal belastning på en måned: Opptil

200000 sider pr. måned

29 dBA
275000 sider pr. måned

275000 sider pr. måned

Anbefalt månedlig sidevolum

3000 - 20000 Sider

5000 - 30000 Sider

5000 - 30000 Sider

Supplies
Rekvisita varighet
(*Gjennonsnittlig antall sider er oppgitt i samsvar med ISO / IEC
19752.)

Tonerkassett for 25 000* sider, Tonerkassett for 7
000* sider

Tonerkassett for 25 000* sider, Tonerkassett for 7
000* sider, Tonerkassett for 36 000* sider

Tonerkassett for 25 000* sider, Tonerkassett for 7
000* sider, Tonerkassett for 36 000* sider

Toner(e) levert med produkt

7 000* siders returprogramtonerkassett

18 000* siders introduksjonsreturprogramtonerkassett

18 000* siders introduksjonsreturprogramtonerkassett

Støynivå på tomgang

Copying
Kopihastighet (A4, sort/hvitt): Opptil

43 kopisider i minuttet

53 kopisider i minuttet

53 kopisider i minuttet

Kopihastighet (Letter, sort/hvitt): Opptil

45 kopisider i minuttet

55 kopisider i minuttet

55 kopisider i minuttet

Scanning
Skanneroppløsning

600 X 600 dpi (mono)

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

Faxing
Modemhastighet

33.6 Kbps

Papirbehandling
Papirbehandling (standard)

Tilleggsutstyr papirbehandling
Papirkapasitet inn, standard: Opptil

Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift, 100
arks flerbruksmater, 550 arks mater, 550 arks
papirmottak

Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift, 100
arks flerbruksmater, 550 arks mater, 550 arks
papirmottak

Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift, 100 arks
flerbruksmater, 550 arks mater, 550 arks mater,
550 arks papirmottak

400 arks universalskuff med mater, 550 arks mater, 250 arks mater, Ekstra møbel kan være nødvendig, 2 000 arks høykapasitetsmater (krever sokkel)
650 ark på 75 g/m2

650 ark på 75 g/m2

1200 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum: Opptil

3200 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard: Opptil

550 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum: Opptil

550 ark på 75 g/m2

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet: Opptil

75 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Kartong, Tokomponent-etiketter, Konvolutter, Integrerte etiketter, Papir-etiketter, Vanlig papir, Polyesteretiketter, Transparenter, Vinyletiketter, Mer informasjon i
«Card Stock & Label Guide»

Håndterer papirstørrelse

10-konvolutt, 7 ¾-konvolutt, 9-konvolutt, A4, A5, DL-konvolutt, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, A6

Kompatibilitet
Nettverk Protokoll støtte
Skriverspråk (standard)
Standard tilkoblinger
Støtter Microsoft Windows operativsystemer

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
PCL 5e-emulering, PCL 6-emulering, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3-emulering, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML
papirspesifikasjon)
Fast Ethernet , En intern ledig kortplass, USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), USB-port (type A) kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon,
Frontmontert USB-port (type A) kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon
2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 med Terminal Services , 2000 Server med Terminal Services , Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 med
Terminal Services , Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 med Terminal Services, Server 2008 x64 med Terminal Services, Windows 7

Støtter Apple Macintosh operativsystemer

Mac OS X, Mac OS 9.x

Andre operativsystemer som støttes

www.lexmark.no

General
Funksjon

Fargeskanning, Kopiering, Faksing, Nettverks-skanning, Utskrift

Garanti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produktsertifiseringer
Størrelse (mm - H x B x D)

755 x 548 x 611 mm

Vekt (kg)
Spesifisert operasjonsmiljø

Maksimal belastning på en måned:
Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned å benytte en multiskift
operasjon. Dette måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra

www.lexmark.no
755 x 548 x 611 mm

885 x 548 x 611 mm

45.4 kg
Temperatur: 16 til 32°C, 8 til 80% relativ fuktighet, Høyde over havet: 0 - 3048 meter

Varemerker
Lexmark og Lexmark with the diamond design er Lexmark International, Inc. varemerker, registered in the United States and/or other countries. Andre
varemerker tilhører de respektive eiere. PCL er et registert varemerker for Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac og Macintosh er Apple Computer, Inc. varemerker, registrert i USA og andre land MarkNet og MarkVision er Lexmark International, Inc. varemerker, registert i USA og andre land
Anbefalt månedlig sidevolum
Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnitt- USB-IF-logoene er varemerker for Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® er et USA-registrert merke. Microsoft, Windows og
lige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned.Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor Windows-logoen, Windows Vista og Windows Vista-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre
det angitte intervallet av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks.: etterfyllingsintervaller for rekvisita land. Citrix, MetaFrame og MetaFrame XP er registrerte varemerker eller varemerker for Citrix Systems, Inc. i U.S.A. og andre land. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten nærmere varsel.
og papir, hastighet og typisk kundebruk.
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Bestillingsinformasjon
Lexmark X652de MFP

550 arks papirmottak

Integrert dupleksenhet for
tosidig utskrift
100 arks flerbruksmater
550 arks mater
250 arks mater / 550
arks mater

Sokkel m/ hjul

250 arks mater / 550
arks mater / 2 000 arks
høykapasitetsmater (krever
sokkel)

Papirbehandling (standard)
Tilleggsutstyr papirbehandling

Lexmark X654de MFP

550 arks papirmottak

Integrert dupleksenhet for
tosidig utskrift
100 arks flerbruksmater
550 arks mater
250 arks mater / 550
arks mater

Papirbehandling (standard)
Tilleggsutstyr papirbehandling

Model

16M1610

Lexmark X652de MFP

Part #

Rekvisita

X651H11E
X651A11E

Toner, 25.000 sider, returprogram
Toner, 7.000 sider, returprogram

Part #

Papirbehandling

30G0800
30G0802
30G0854
30G0804
30G0849
30G0836
30G0859

250 arks mater
550 arks mater
Høydemodul (12,5 cm)
2000 arks høykapasitetsmater
T65x, X651, X652, X654, X656 550-Sheet Lockable Drawer
200-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer
400-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer

Part #

Møbler

16M1216
3052765

Sokkel m/ hjul
Sokkel m/ skuff

Part #

Minne-tilleggsutstyr

1025041
1025042
1025043
14F0245
14F0102

Tilleggsminne 256MB
Tilleggsminne 512MB
Tilleggsminne 1GB
Flashminne 256 MB
Harddisk, 80+ GB

Part #

Applikasjonsløsninger

30G0829
16M1254
16M1253
16M0119

PrintCryption kort
IPDS / SCS kort
Formular- og barcode kodekort
X65x Card for PRESCRIBE Emulation

Part #

Tilkoplinger

14F0037
14F0042
14F0045

MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
MarkNet N8130 fiber Ethernet
MarkNet N8150 802.11b/g/n trådløst Ethernet

Part #

Forlenget / oppgradert garanti

2350540P

X651, X652 Forlengelse av garanti til totalt 3 år (1+2), Hos

Part #

Slitedeler som skiftes av bruker

40X4765
40X2665
40X2666
40X4540

Vedlikeholdssett for varmeelement (300 000 sider)
Oil Fuser Wiper
Wax Fuser Wiper
ADF Pick Roll Assembly

40X3444
40X4605
40X5852
40X1886
40X4308
40X4769

ADF Platen Cushion
ADF Separator Roll and Guide
Dual Charge Roll Assembly
Transfer Roll Assembly
Pick Roll Assembly
X65x ADF Maintenance Kit

I esken
Lexmark X652de multifunksjonslaserskriver, Opptil 7 000 siders* tonerkassett fra Lexmarks returprogram, CD med programvare og dokumentasjon,
Oppsettsveiledning eller -ark (nettverkstilkobling og lokal tilkobling), Strømkabel (strømkabler), RJ-11 telefonkabel eller adapter (varierer fra land til land),
Erklæring om begrenset garanti, Sikkerhetsark eller -hefte, Informasjon om Lexmarks returprogram for tonerkassetter, Sikkerhets- og stabilitetsark, Blå
engel-ark

Annen modell tilgjengelig
Lexmark X651de

Sokkel m/ hjul

Part #

250 arks mater / 550
arks mater / 2 000 arks
høykapasitetsmater (krever
sokkel)

Part #

Model

16M1611

Lexmark X654de MFP

Part #

Rekvisita

X654X11E
X651H11E

Toner, 36.000 sider, returprogram
Toner, 25.000 sider, returprogram

Part #

Papirbehandling

30G0800
30G0802
30G0854
30G0804
30G0849
30G0836
30G0859

250 arks mater
550 arks mater
Høydemodul (12,5 cm)
2000 arks høykapasitetsmater
T65x, X651, X652, X654, X656 550-Sheet Lockable Drawer
200-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer
400-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer

Part #

Møbler

16M1216
3052765

Sokkel m/ hjul
Sokkel m/ skuff

Part #

Minne-tilleggsutstyr

1025041
1025042
1025043
14F0245
14F0102

Tilleggsminne 256MB
Tilleggsminne 512MB
Tilleggsminne 1GB
Flashminne 256 MB
Harddisk, 80+ GB

Part #

Applikasjonsløsninger

30G0829
16M1254
16M1253
16M0119

PrintCryption kort
IPDS / SCS kort
Formular- og barcode kodekort
X65x Card for PRESCRIBE Emulation

Part #

Tilkoplinger

14F0037
14F0042
14F0045

MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
MarkNet N8130 fiber Ethernet
MarkNet N8150 802.11b/g/n trådløst Ethernet

Part #

Forlenget / oppgradert garanti

2350558P
2350561P

X654, X656 Forlengelse av garanti til totalt 3 år (1+2), Hos
X654, X656 Fornyelse av garanti Hos kunden-service 1 år

Part #

Slitedeler som skiftes av bruker

40X4765
40X2665
40X2666

Vedlikeholdssett for varmeelement (300 000 sider)
Oil Fuser Wiper
Wax Fuser Wiper

40X4540
40X3444
40X4605
40X5852
40X1886
40X4308
40X4769

ADF Pick Roll Assembly
ADF Platen Cushion
ADF Separator Roll and Guide
Dual Charge Roll Assembly
Transfer Roll Assembly
Pick Roll Assembly
X65x ADF Maintenance Kit

I esken
Lexmark X654de multifunksjonslaserskriver, Opptil 18 000 siders* introduksjons-tonerkassett fra Lexmarks returprogram, CD med programvare og
dokumentasjon, Oppsettsveiledning eller -ark (nettverkstilkobling og lokal tilkobling), Strømkabel (strømkabler), RJ-11 telefonkabel eller adapter (varierer
fra land til land), Erklæring om begrenset garanti, Sikkerhetsark eller -hefte, Informasjon om Lexmarks returprogram for tonerkassetter, Sikkerhets- og
stabilitetsark, Blå engel-ark

Lexmark X650 Series

Bestillingsinformasjon
Lexmark X656dte MFP

550 arks papirmottak

Integrert dupleksenhet for
tosidig utskrift
100 arks flerbruksmater
550 arks mater
550 arks mater

Sokkel m/ hjul

250 arks mater / 550
arks mater / 2 000 arks
høykapasitetsmater (krever
sokkel)

Papirbehandling (standard)
Tilleggsutstyr papirbehandling

Part #

Model

16M1612

Lexmark X656dte MFP

Part #

Rekvisita

X654X11E
X651H11E

Toner, 36.000 sider, returprogram
Toner, 25.000 sider, returprogram

Part #

Papirbehandling

30G0802
30G0800
30G0854
30G0804
30G0849
30G0836
30G0859

550 arks mater
250 arks mater
Høydemodul (12,5 cm)
2000 arks høykapasitetsmater
T65x, X651, X652, X654, X656 550-Sheet Lockable Drawer
200-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer
400-Sheet Lockable Universally Adjustable Tray with Drawer

Part #

Møbler

16M1216
3052765

Sokkel m/ hjul
Sokkel m/ skuff

Part #

Minne-tilleggsutstyr

1025041
1025042
1025043
14F0245

Tilleggsminne 256MB
Tilleggsminne 512MB
Tilleggsminne 1GB
Flashminne 256 MB

Part #

Applikasjonsløsninger

30G0829
16M1254
16M1253
16M0119

PrintCryption kort
IPDS / SCS kort
Formular- og barcode kodekort
X65x Card for PRESCRIBE Emulation

Part #

Tilkoplinger

14F0037
14F0042
14F0045

MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
MarkNet N8130 fiber Ethernet
MarkNet N8150 802.11b/g/n trådløst Ethernet

Part #

Forlenget / oppgradert garanti

2350558P
2350561P

X654, X656 Forlengelse av garanti til totalt 3 år (1+2), Hos
X654, X656 Fornyelse av garanti Hos kunden-service 1 år

Part #

Slitedeler som skiftes av bruker

40X4765
40X2665
40X2666
40X4540

Vedlikeholdssett for varmeelement (300 000 sider)
Oil Fuser Wiper
Wax Fuser Wiper
ADF Pick Roll Assembly

40X3444
40X4605
40X5852
40X1886
40X4308
40X4769

ADF Platen Cushion
ADF Separator Roll and Guide
Dual Charge Roll Assembly
Transfer Roll Assembly
Pick Roll Assembly
X65x ADF Maintenance Kit

Lexmarks garanti overfor deg
Lexmarks Hos kunden-service 1 år betyr ekstra trygghet. Utvidede serviceordninger kan være tilgjengelige for deg. Ta kontakt med Lexmark-representanten din, eller besøk www.lexmark.no. Optimaliser ytelsen av skriveren og verdien av investeringen din ved å bruke
ekte Lexmark-rekvisita, service og deler.

Miljøengasjement
Lexmark mener at miljøet er en viktig bestanddel av ansvarlig bedriftsledelse og
viser dette tydelig med implementeringen av sin miljøstrategi: Reduksjon, gjenvinning, gjenbruk og resirkulering. Du kan finne ut mer om disse programmene ved å
besøke oss på www.lexmark.com/recycle.

w w w. l e x m a r k . n o

Kostnadsreduserende og miljøbevarende funksjoner
- Energy Star-kompatibel
- Tosidig utskrift, Skriv ut og hold, nedskalering og støtte for resirkulert papir bidrar til å redusere papirforbruket.
- Miljø-modus reduserer strømforbruket, og Stille modus reduserer støybelastningen.
- Tonerkassetter med ekstra høy kapasitet og Lexmarks returprogram for tonerkassetter bidrar til å avlaste avfallsdeponiene.

Tekst: Bill Fahber - Januar 2009. Forsidebilde: BHL Production - Spesifikasjonene kan endres uten nærmere varsel.

I esken
Lexmark X656dte multifunksjonslaserskriver, Inklusive en 550 arks mater, Opptil 18 000 siders* introduksjons-tonerkassett fra Lexmarks returprogram, CD
med programvare og dokumentasjon, Oppsettsveiledning eller -ark (nettverkstilkobling og lokal tilkobling), Strømkabel (strømkabler), RJ-11 telefonkabel eller adapter (varierer fra land til land), Erklæring om begrenset garanti, Sikkerhetsark eller -hefte, Informasjon om Lexmarks returprogram for tonerkassetter,
Sikkerhets- og stabilitetsark, Blå engel-ark

