Lexmark X950 farve-MFP-serien

Stærk farveydelse til din
arbejdsgruppe.
Lexmark X950 serien
Giv dit kontor styrke, og forøg produktiviteten med Lexmark X950 serien,
der indeholder højtydende A3-farvefunktionalitet, fleksible funktioner, nemme
workflowløsninger og avanceret sikkerhed.

Farve

Touch screen

Kopiér

Scan

Duplex

32 x 122 cm
(12,6 x 48”)

Op til 55 ppm

Netværk

Fax

Løsninger

Lexmark X950 serien : hovedfunktioner
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Lexmark X950de farve-MFP vist med 2.520 arks
tandem-bakkemodul, hæfte-finisher og 2.000 arks
højkapacitetsindføring.

Funktioner til optimering af dit arbejde

1) Intuitiv farve touch screen

2) Lexmark løsninger

3) Direkte USB

Med den ekstra store farve touch screen på
25,9 cm (10,2”) kan du nemt betjene din MFP
med intuitiv navigation og nem adgang til
workflowløsninger og genveje.

Reducér unødvendig udskrivning, og
gør arbejdsprocesser nemmere gennem
løsningsapplikationer, der er forudinstalleret i din
enhed. Vælg ekstra Lexmark-løsninger, der passer
til dine unikke behov.

USB-porten på fronten er praktisk, fordi du kan gå
hen til printeren og gennemse, udskrive og scanne,
og så er den kompatibel med de fleste printbare
billedfilformater.

4) Fleksibel inputkapacitet

5) Fremragende mediehåndtering

Vælg den konfiguration, der bedst passer til dine
behov, op til maks. 5.140 ark.

Med den ultrapålidelige papirhåndtering kan du
håndtere op til fem forskellige medietyper, inkl.
formater op til 32 x 122 cm (12,6 x 48”) og en vægt
på op til 300 g/m².

6) Avancerede
efterbehandlingsmuligheder
Opret nemt internt, professionelt output
med fleksible efterbehandlingsmuligheder,
inkl. flerpositionshæftning, hulning, udvidet
stablingsoutput og hæftemulighed.

Lexmark X950 serien : oversigt

Fremragende farveoutput
Gør et varigt indtryk på dine kunder, og foretag mere intern udskrivning med levende
output i professionel kvalitet på en lang række medier. Med den avancerede teknologi i
X950 serien får du højtydende A3-multifunktionsmuligheder, der producerer ensartede
farver fra første til sidste side.
l


1200
x 1200 udskrivningsopløsning for levende farver og knivskarp sort tekst.

l


PANTONE®
-kalibrering for ensartede farvenuancer.

l


Navngivne
farveerstatninger for nem favetilpasning.

l


Lexmark
Color Care teknologi til administration af farvebrug og omkostningskontrol.

l


Opret
professionelle materialer fra ryghæftede hæfter til foldede brochurer på medier
op til A3.

Produktiv og intuitiv
Lexmark X950-serien kombinerer højtydende udskrivning, kopiering, scanning og
faxning med tidsbesparende workflowapplikationer, der er designet til at forøge din
produktivitet.
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Udskriv
og kopier med op til 55 ppm i sort/hvid og 50 ppm i farve, og scan med
hastigheder på op til 70 sider pr. minut. Første side så hurtigt som 5,2 sekunder.

Ekstra
stor, letbetjent farve touch screen på 25,9 cm (10,2") giver akustisk og
mærkbart feedback, så opgaver færdiggøres intuitivt.

Forudinstallerede
applikationer hjælper dig med at gøre dine workflow mere effektive.

Scan
til flere modtagere, inkl. scanning til e-mail, scanning til FTP, scanning til fax,
scanning til netværk, scanning til USB-drive mv.

Med
Vis udskrift og Efterbehandling af jobændringer kan du anvende duplex og
færdiggøre eller vælge individuelle sider til udskrivning.

Med
avancerede kopifunktioner kan du afbryde store udskrivningsjob for at lave en
hurtig kopi eller korrekturlæse det første kopisæt, inden du gør dit kopijob færdigt.

Bygget til virksomhed
Lexmark X950-serien indeholder en robust udskrivningsenhed, der er designet til
at håndtere de mest krævende belastninger med avancerede funktioner, og den
fleksibilitet du har brug for til at drive din virksomhed.
l
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Robuste
tilslutningsmuligheder gør det nemt at integrere den i stort set alle
netværksmiljøer.

Gør
enhedsovervågning og administration nemmere med den integrerede webserver,
Lexmark Universal Print Driver og Lexmark MarkVision Enterprise.

Harddisk
med høj kapacitet, 1,2 GHz processor og op til 2 GB RAM.

Indre
bakke 2 er standard, så du kan separere udskrivnings-, kopierings- og
faxningsopgaver i to rum.

Vælg
blandt flere inputmuligheder for at udvide kapaciteten op til 5.140 ark.

Efterfølgende
tonerkassetter er nemme at udskifte og giver ydelser på op til 32.000²
sider (sort/hvid) og op til 22,000² sider (farve).

Ægte. Billede. Altid.
Lexmark er forpligtet til at designe og producere produkter, der leverer fremragende
kvalitet og pålidelige præstationer. Maksimer forrentningen af din investering, optimer
ydelsen hos dit Lexmark udskrivningsudstyr, og gør et vedvarende indtryk ved altid
at insistere på ægte Lexmark tilbehør, service og dele. X950-serien understøttes af
Lexmarks 1 års begrænsede garanti. Udvidede garantiplaner tilbydes også.

Lexmark X950 serien : produktivitet gjort nemt
Det rigtige touch
Lexmark e-Task farve touch screen er et vigtigt
adgangspunkt til din MFP. Den ekstra store og
brugerdefinerbare touch screen på 25,9 cm (10,2”)
giver dig mulighed for at gennemse miniaturer eller
dokumenter inden udskrivning samt mulighed for at skifte
udskrivningsjob på enheden. Du kan endda vise, vælge og
udskrive bestemte sider i et dokument direkte fra touch
screenen. Nem, intuitiv navigation giver hurtig adgang til
de funktioner, genveje og workflow, du oftest anvender.
Nye interaktive sensorfunktioner giver både akustisk og
mærkbart feedback, som hjælper dig gennem betjeningen,
bekræfter at en berøring er registreret og indikerer, at en
handling går i gang.
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Løsninger

Spar tid og penge med løsninger
Lexmark X950-serien indeholder Lexmark Embedded Solutions Framework, vores platform hvormed du kan installere en lang række
softwareapplikationer direkte i enheden. Løsninger er designet med tanke på din produktivitet og hjælper dig med at strømline – eller
endda fjerne – papirintensive processer.
Følgende løsninger er forudinstalleret på X950 serien :

Følgende er blot et par eksempler på løsninger,
der findes hos Lexmarks autoriserede partnere og
forhandlere eller gennem et engagement med Lexmark
Professional Services :

Formularer og favoritter

Scan to Network Premium

Undgå spild og ineffektivitet i forbindelse med fortrykte
formularer. Gem formularer, der ofte udskrives,
marketingmateriale og andre tilsvarende dokumenter
online, og udskriv dem herefter efter behov.

Denne forbedrede version af Scan til netværk tilbyder
avanceret funktionalitet til gennemsyn, ændring,
forbedring og indeksering af scannede dokumenter,
inden de dirigeres til en delt netværksmappe.

Scan til netværk

Showroom

Scan et papirdokument, og diriger billedet til en af de
30 foruddefinerede personlige eller offentlige, delte
netværksmapper.

Vis et brugerdefineret, rullende diasshow på farve
touch screenen for at fremme din virksomhed eller dine
produkter eller til at kommunikere vigtige meddelelser til
dine kunder eller medarbejdere.

Vælg sprog³

Kortkopi

Nem omskiftning af de sprog, der vises på
berøringsskærmen – 18 sprog understøttes.

Spar tid og besvær ved kopiering af ID-kort, licenser og
forsikringspapirer ved automatisk at scanne, forstørre
og udskrive begge sider af et tosidet kort på én side af
et papirark.

Lexmark X950 serien : fremhævninger
Print Less. Save More.
¹ Kilde: InfoTrends/CapVentures,
«Network Document Solutions Forecast
2007-2012, Network Document Solutions
Consulting Service», August, 2008

Ensartede farver. Hver gang
Ønsket farve
PANTONE 346 C

Uden navngiven
farveerstatning

Med navngiven
farveerstatning

Producer fortrolige professionelle dokumenter internt og vær sikker på, at de
navngivne farver i din virksomheds mærke og logo udskrives nøjagtigt og ensartet
hver gang. Vha. Lexmarks navngivne farveerstatninger, der følger med din enhed
som standard, kan brugere indtaste specifikke farveværdier for nem farvetilpasning,
inkl. PANTONE®-farve og farver i DIC-farveguiden.

Nem enhedsadministration
Administrer dit outputmiljø effektivt med Lexmark MarkVision Enterprise. Denne gratis,
browserbaserede software giver dig en komplet oversigt over hele din flåde med
netværksprintere og MFP’ere – uanset producent. MarkVision Enterprise gør det nemt
for administratorer at konfigurere, spore, vise, problemløse og proaktivt administrere
dine enheder gennem deres levetid fra det øjeblik, hvor du slutter dem til netværket til
den dag, hvor de bliver udrangeret.

Beskyttelse af dine informationer
Fra dataene rejser ud på dit netværk til siderne bliver udskrevet, hjælper
sikkerhedsfunktioner på flere niveauer og indbyggede muligheder dig med at beskytte
dine enheder, dine dokumenter, dine data og dit netværk.
Understøtter en række kontroller til brugerautentificering og -godkendelse.

l

Med kortlæsermuligheder kan brugere autentificere med berørings- eller swipe-kort.

l

Avanceret harddiskkryptering beskytter følsomme data på MFP'ens disk.

l

Automatisk, planlagt eller manuel disksletning fjerner mulige data.

l

IPSec, SNMPv3 og 802.1x netværkssikkerhed er understøttet.

l

Sikkerhedslogger registrerer og identificerer sikkerhedsrisici.

l

Lexmark X950 serien : bestillingsinformationer
Lexmark X950de

Automatisk dokumentføder til 110 ark

3.500 ark Finisher

100 ark MP-arkføder

Integreret
duplexudskrivning

Standard
Valgfri

2.520 ark Tandem-skuffemodul

Hæftet Finisher

Kompatibel med hele X950-serien
Part #
X950X2KG

Tonerkassetter
X950, X952, X954 Sort Extra High Yield tonerkassette

X950X2CG

X950, X952, X954 Cyan Extra High Yield tonerkassette

X950X2MG

C950X73G
C950X76G
25A0013
21Z0357

X950, X952, X954 Magenta Extra High Yield tonerkassette
X950, X952, X954 Gul Extra High Yield tonerkassette
C950, X950/2/4 Photoconductor-enhed, pakke med 1
stk.
C950, X950/2/4 Photoconductor-enhed, pakke med tre
C950, X950/2/4 Spildtonerbeholder
Hæfteklammeindsatser (pakke med 3)
Hæfteklammer (pakke med 4 æsker)

Part #
14F0245

Hukommelse optioner
256 MB Flash kort

Part #
22Z0186
22Z0187

Application Solutions
X950, X952, X954 Kort til IPDS
X950, X952, X954 Kort til PRESCRIBE-emulering

X950X2YG
C950X71G

22Z0185
57X9000

X950, X952, X954 Formular- og stregkodekort
Lexmark PrintCryption Card

Part #
27X0030
14F0042

Tilslutning
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådløs printserver
MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
Print Server
USB-kabel (3 m.)
Parallelt 1284-B-interfacekort
Parallelkabel
RS-232C serielt interfacekort

1021294
14F0000
1021231
14F0100
Part #
40X7569
40X7540
40X7530

User Replaceable Parts
C950, X95x Vedligeholdelsessæt til fikseringsenhed,
320K, 220-240 V
C950, X95x 160K Vedligeholdelsessæt
X95x ADF Vedligeholdelsessæt

Tilgængelige modeller:
Lexmark X950de : Omfatter: 32 x 48 cm (12,6 x 19”)
medieunderstøttelse og udskrivningshastigheder på op til 45 ppm,
Part #22Z0084
Lexmark X952de : Omfatter: 32 x 48 cm (12,6 x 19”)
medieunderstøttelse og udskrivningshastigheder på op til 50 ppm,
Part #22Z0085
Lexmark X954de : Omfatter: 32 x 48 cm (12,6 x 19”)
medieunderstøttelse, udskrivningshastigheder på op til 55 ppm og 2
GB RAM som standard, Part #22Z0086
Lexmark X950dhe : Inkuderer: SRA3 medieunderstøttelse,
udskriftshastigheder op til 45 ppm og en 2,520-arks (A3/A4)
tandemskuffe, Part #22Z0690

Miljøansvarlig udskrivning
X950-serien gør det nemt for dig at udskrive ansvarligt. Funktioner omfatter duplex til
papirbesparelse, Øko-tilstand til at reducere papir- og tonerforbrug, og en Dvale-knap med
slumretilstand, så du sparer energi. X950-serien hjælper dig også med at spare energi pga.
dens fikseringsenhed med øjeblikkelig opvarmning og specielt designede toner, der smelter ved
en lav temperatur.

Lexmark X950 serien : bestillingsinformationer
Lexmark X950de
Model
Lexmark X950de

1025042
1025043

512 MB DDR2-DRAM
1024 MB DDR2-DRAM

Part #
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Papirhåndtering
C950, X95x 2.520 arks tandembakkemodul
C950, X95x 3x520 arks skuffestand
C950, X95x 520 arks skuffestand
C950, X95x 2.000 arks højkapacitetsindføring
C950, X95x 3.500 arks Finisher (4 huls)
C950, X95x hæfte-finisher (4 huls)
C950, X95x Bannermediebakke

Part #
2354235P
2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

Udvidet garanti
X950 2 års Total Onsite Service Guarentee (1+1)
X950 3 års Total Onsite Service Guarentee (1+2)
X950 4 års Total Onsite Service Guarentee (1+3)
X950 5 års Total Onsite Service Guarentee (1+4)
X950 1 års Onsite Service Renewal Guarentee

Part #
1025041

Hukommelse optioner
256 MB DDR2-DRAM

Part #
2354242

NC
X950 installations-, afinstallationsservice

Model
Lexmark X952de

1025042
1025043

512 MB DDR2-DRAM
1024 MB DDR2-DRAM

Part #
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Papirhåndtering
C950, X95x 2.520 arks tandembakkemodul
C950, X95x 3x520 arks skuffestand
C950, X95x 520 arks skuffestand
C950, X95x 2.000 arks højkapacitetsindføring
C950, X95x 3.500 arks Finisher (4 huls)
C950, X95x hæfte-finisher (4 huls)
C950, X95x Bannermediebakke

Part #
2354263P
2354264P
2354265P
2354266P
2354267P

Udvidet garanti
X952 2 års Total Onsite Service Guarentee (1+1)
X952 3 års Total Onsite Service Guarentee (1+2)
X952 4 års Total Onsite Service Guarentee (1+3)
X952 5 års Total Onsite Service Guarentee (1+4)
X952 1 års Onsite Service Renewal Guarentee

Part #
1025041

Hukommelse optioner
256 MB DDR2-DRAM

Part #
2354270

NC
X952 installations-, afinstallationsservice

2354292P
2354293P
2354294P
2354295P

X954
X954
X954
X954

Part #
2354298

NC
X954 installations-, afinstallationsservice

2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

X950
X950
X950
X950

Part #
2354242

NC
X950 installations-, afinstallationsservice

Part #
22Z0084

In the box

Lexmark X950de farvemultifunktionsprinter, Op til 11.000*
siders farvetonerkassetter (CMY), Op til 16.000* siders sort
tonerkassette, Sort, cyan, magenta og gule billedenheder,
Software- og dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
RJ-11-telefonkabel eller -adapter (afhænger af landet),
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal tilslutning),
Erklæring om begrænset garanti, Informationer om
Lexmark Cartridge Collection Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY
erklæret kassetteydelse op til dette antal standardsider i

Lexmark X952de
Part #
22Z0085

In the box

Lexmark X952de farvemultifunktionsprinter, Op til 11.000*
siders farvetonerkassetter (CMY), Op til 16.000* siders sort
tonerkassette, Sort, cyan, magenta og gule billedenheder,
Software- og dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
RJ-11-telefonkabel eller -adapter (afhænger af landet),
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal tilslutning),
Erklæring om begrænset garanti, Informationer om
Lexmark Cartridge Collection Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY
erklæret kassetteydelse op til dette antal standardsider i

Lexmark X954de
Part #
22Z0086

Model
Lexmark X954de

Part #
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Papirhåndtering
C950, X95x 2.520 arks tandembakkemodul
C950, X95x 3x520 arks skuffestand
C950, X95x 520 arks skuffestand
C950, X95x 2.000 arks højkapacitetsindføring
C950, X95x 3.500 arks Finisher (4 huls)
C950, X95x hæfte-finisher (4 huls)
C950, X95x Bannermediebakke

Part #
2354291P

Udvidet garanti
X954 2 års Total Onsite Service Guarentee (1+1)

3
4
5
1

års
års
års
års

Total Onsite Service Guarentee (1+2)
Total Onsite Service Guarentee (1+3)
Total Onsite Service Guarentee (1+4)
Onsite Service Renewal Guarentee

In the box

Lexmark X954de farvemultifunktionsprinter, Op til 11.000*
siders farvetonerkassetter (CMY), Op til 16.000* siders sort
tonerkassette, Sort, cyan, magenta og gule billedenheder,
Software- og dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
RJ-11-telefonkabel eller -adapter (afhænger af landet),
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal tilslutning),
Erklæring om begrænset garanti, Informationer om
Lexmark Cartridge Collection Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY
erklæret kassetteydelse op til dette antal standardsider i

Lexmark X950dhe
Part #
22Z0690

Model
Lexmark X950dhe

Part #
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Papirhåndtering
C950, X95x 2.000 arks højkapacitetsindføring
C950, X95x 3.500 arks Finisher (4 huls)
C950, X95x hæfte-finisher (4 huls)
C950, X95x Bannermediebakke

Part #
1025041
1025042
1025043

Hukommelse optioner
256 MB DDR2-DRAM
512 MB DDR2-DRAM
1024 MB DDR2-DRAM

Part #
2354235P

Udvidet garanti
X950 2 års Total Onsite Service Guarentee (1+1)

3
4
5
1

års
års
års
års

Total Onsite Service Guarentee (1+2)
Total Onsite Service Guarentee (1+3)
Total Onsite Service Guarentee (1+4)
Onsite Service Renewal Guarentee

In the box

Lexmark X950dhe farvemultifunktionsprinter, 2520-Sheet
(A3/A4) Tandem Tray Module, Op til 11.000* siders
farvetonerkassetter (CMY), Op til 16.000* siders sort tonerkassette, Sort, cyan, magenta og gule billedenheder,
Software- og dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
RJ-11-telefonkabel eller -adapter (afhænger af landet),
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal tilslutning),
Erklæring om begrænset garanti, Informationer om
Lexmark Cartridge Collection Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY
erklæret kassetteydelse op til dette antal standardsider i

Lexmark X950 serien : produktspecifikationer

Lexmark X950de

Lexmark X952de

Lexmark X954de

Printing
Printteknologi

Farve-LED

Udskriftshastighed (A4, sort): Op til

45 ppm

50 ppm

55 ppm

Udskriftshastighed (A4, farve): Op til

40 ppm

45 ppm

50 ppm

Tid indtil første side

5.5 sekunder

5.2 sekunder

5.0 sekunder

‘Time to First Page’ (farve)

7.7 sekunder

7.7 sekunder

Printopløsning, sort
Printopløsning, farve
Hukommelse, standard

7.2 sekunder
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

1024 MB

1024 MB

2048 MB

Hukommelse i netværksmodel, maksimum

2048 MB

Harddisk
Lydniveau, i brug

Included in configuration
52 dBA

52 dBA

53 dBA

Lydniveau, inaktiv
Maksimal månedlig duty cycle: Op til

24 dBA
200000 sider pr. måned

225000 sider pr. måned

Anbefalet månedlig sideantal

250000 sider pr. måned

5000 - 33000 Sider

Forbrugsstoffer
Copying
Kopieringshastighed (A4, sort): Op til

45 cpm

50 cpm

55 cpm

Kopieringshastighed (A4, farve): Op til

40 cpm

45 cpm

50 cpm

Scanning
ADF Scan

RADF (omvendt dupleks)

Scanningsopløsning

600 x 600 ppi

Reducer/forstør interval

25 - 400%

Faxing
Modemhastighed

33.6 Kbps

Papirhåndtering
Papirhåndtering (standard)

520 ark Inputskuffe, 100 ark MP-arkføder, Integreret duplexudskrivning, 500 ark Udskriftsbakke

Papirhåndteringsoptioner

520 ark skuffe Stand, 2.520 ark Tandem-skuffemodul, 3.500 ark Finisher, 2.000 ark højkapacitetsføder, 3 x 520 ark arkføder stand, Hæftet Finisher, Skuffe til Bannermedie

Papirinput kapacitet, standard: Op til

620 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Papirinput kapacitet, maksimum: Op til

5140 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Kopier/Fax/Scan (ADF) Papirinput kapacitet:
Op til

110 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Understøttede medietyper

se karton og etiketvejledningen, Glossy papir, Karton, konvolutter, etiketter, transparenter, almindeligt papir

General
Funktion

Farvescanning via netværk, Farvescan, Farveudskrivning, Farvefax, Farvekopiering

Produktgaranti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produkt certificering

www.lexmark.dk

Størrelse (mm - H x B x D)

762 x 640 x 685 mm

Vægt (kg)
Specifiseret anvendelses miljø

116.0 kg
Fugtighed: 15 til 85% Relativ fugtighed, Højde: 0-2.500 meter,
Temperatur: 10 til 32°C

Anbefalet månedlig sideantal
Maksimal månedlig duty cycle defineres som det højeste antal sider, en enhed kan levere på en måned. Denne
metrik giver et sammenligningsgrundlag mht. robusthed i forhold til andre Lexmark printere og MFP’er.
Maksimal månedlig duty cycle
Anbefalet månedlig sidevolumen er et sideantal, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud
baseret på det gennemsnitlige antal sider, som en kunde planlægger at udskrive på enheden hver måned.
Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne sideantal for allerbedste ydelse,
baseret på faktorer som: intervaller for udskiftning af tilbehør, intervaller for ilægning af papir, hastighed og typisk
kundeanvendelse.
Fodnoter
1
	Print Less? Dette kan lyde som en overraskende meddelelse fra en virksomhed, der udelukkende er beskæftiget med udskrivning. Men når du tager i betragtning, at virksomheder gennemsnitligt bruger op til 6% af
deres omsætning på udskrivning, og at aktiv udskrivningsadministration kan nedsætte kontorets udskrivningsomkostninger med op til 30%, så giver det god mening. Lexmarks produkter, løsninger og services tilbyder
innovative metoder, så du kan spare tid, nedsætte omkostningerne og reducere din påvirkning af miljøet. Vi
er forpligtet til at hjælpe dig med at udskrive mindre og spare mere.
2
	Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY erklæret kassetteydelse i overensstemmelse med
ISO/IEC 19798.
3
	Skift sprog er en mulighed under installationen.
4
	Illustration viser forstørret beskrivelse af berøringsskærm.
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Fugtighed: 15 til 85% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32°C,
Højde: 0-2.300 meter

Fugtighed: 15 til 85% Relativ fugtighed, Højde: 0-2.500 meter,
Temperatur: 10 til 32°C

Trademarks
AirPrint og AirPrint logoet er registrede varemærker fra Apple Inc. PANTONE® er et registreret varemærke af
Pantone, Inc. ENERGY STAR® er et U.S. registreret varemærke. Lexmark og Lexmark med diamantformen er
varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker
tilhører de respektive ejere. Informationer i dette dokument kan ændres uden varsel. This product features
Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

