Lexmark X950 -tuoteperheen värimonitoimilaitteet

Tehokasta värillistä
suorituskykyä työryhmällesi.
Lexmark X950 -sarja
Tehosta toimistoasi ja lisää tuottavuutta Lexmark X950 -sarjalla, joka sisältää
tehokkaat A3-väritoiminnot, joustavat ominaisuudet, helppokäyttöiset
työnkulkuratkaisut ja kehittyneen tietoturvan.

Väri

Kosketusnäyttö

Kopiointi

Skannaus

Kaksipuoleisuus

32 x 122 cm (12,6
x 48 tuumaa)

Jopa 55 s/min

Verkko

Faksi

Ratkaisut

Lexmark X950 -sarja : tärkeimmät ominaisuudet
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Lexmark X950de -värimonitoimilaite, jossa on 2 520
arkin kaksoisalustamoduuli, vihkotaittoviimeistelijä ja
suurikapasiteettinen 2 000 arkin syöttölaite.

Työtä helpottavat ominaisuudet

1) Helppokäyttöinen värikosketusnäyttö

2) Lexmark-ratkaisut

3) Suora USB

Suuren 25,9 cm (10,2”) värikosketusnäytön
ansiosta monitoimilaitteen, työnkulkuratkaisujen ja
pikavalintojen käyttö on helppoa ja vaivatonta.

Vähennä tarpeetonta tulostusta ja yksinkertaista
työprosesseja laitteeseen valmiiksi asennetuilla
sovelluksilla. Valitse myös muita Lexmarkratkaisuja, jotka tukevat yksilöllisiä työnkulun
tarpeitasi.

Etuosan USB-portti mahdollistaa esikatselun,
tulostuksen ja skannauksen paikan päällä. Lisäksi
se on yhteensopiva useimpien tulostuskelpoisten
kuvatiedostoformaattien kanssa.

4) Joustava syöttökapasiteetti

5) Poikkeuksellisen monipuolinen
paperinkäsittely

6) Kehittyneet viimeistelyominaisuudet

Valitse kokoonpano, joka sopii parhaiten tarpeisiisi,
jopa 5 140 arkkiin asti.

Luotettava paperinsyöttö pystyy käsittelemään jopa
viittä eri paperityyppiä kokoon 32 x 122 cm (12,6 x
48 tuumaa) ja painoon 300 gsm asti.

Luo ammattimaisia tulosteita vaivattomasti yrityksen
sisällä joustavien viimeistelymahdollisuuksien avulla.
Näitä ovat esimerkiksi monitoimintoinen nidonta,
rei’itys, laajennettu vastaanottotaso ja vihkotaitto.

Lexmark X950 -sarja : yhteenveto

Loistava väritulostus
Luo kestävä vaikutus asiakkaisiisi ja tulosta enemmän yrityksen sisällä. Kirkkaat
ammattilaatuiset värit eri tulostusmateriaaleilla tekevät sen mahdolliseksi. X950 -sarjan
kehittynyt tekniikka tarjoaa tehokkaat A3 (tabloid) -kokoiset monitoimiominaisuudet,
jotka tuottavat yhtenäiset värit ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun.
l


1200
x 1200 tulostustarkkuus, kirkkaat värit ja terävä musta teksti.

l


PANTONE®-kalibrointi
tuottaa yhtenäiset värisävyt

l


Nimetyt
värikorvaavuudet helpottavat värien täsmäämistä.

l


Lexmarkin
Color Care -tekniikka valvoo värien käyttöä ja kustannuksia.

l


Luo
ammattitasoiset yritysmateriaalit satulanidotuista kirjasista taitettuihin A3 (tabloid)
-kokoisiin esitteisiin.

Tuottava ja helppokäyttöinen
Lexmark X950 -sarja yhdistää suorituskykyisen tulostuksen, kopioinnin, skannauksen
ja faksauksen aikaa säästäviin työnkulkusovelluksiin. Kokonaisratkaisu, joka lisää
tuottavuuttasi.
l

l

l
l

l
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Tulosta
ja kopioi jopa 55 s/min mustana ja 50 s/min värillisenä, skannaa jopa 70
kuvaa minuutissa; ensimmäisen sivun tulostus 5,2 sekunnissa.

Suuri
ja helppokäyttöinen 25,9 cm (10,2") värikosketusnäyttö antaa käyttäjille
ohjaavan ääni- ja värinäpalautteen.

Valmiiksi
asennetut sovellukset auttavat tehostamaan työnkulkuprosessejasi.

Skannaa
useisiin kohteisiin, esimerkiksi sähköpostiin, FTP-palvelimelle, faksiin,
verkkoon tai USB-muistiin.

Tulostuksen
esikatselun ja Pidossa olevien tulostustöiden muutokset -toiminnon
avulla voit tulostaa kaksipuolisena, lisätä viimeistelyn tai valita yksittäiset sivut
tulostettavaksi.

Kehittyneet
kopiointitoiminnot mahdollistavat pitkien tulostustöiden keskeytyksen
kopioinnin ajaksi tai ensimmäisen kopiosarjan hyväksymisen ennen kopiointityön
jatkamista.

Tehty liiketoimintaan
Lexmark X950 -sarja sisältää vankan tulostuskoneen, joka on suunniteltu käsittelemään
kaikkein vaativimmatkin työkuormat kehittyneillä ominaisuuksilla ja joustavuudella, joita
tarvitset yritystoiminnassasi.
l
l

l
l
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Luotettava
liitettävyys helpottaa verkkoympäristöihin integroinnin.

Yksinkertaista
laitteen valvontaa ja hallintaa sisäisen web-palvelimen, Lexmarkin
universaalin yleisajurin ja Lexmark MarkVision Enterprise -sovelluksen avulla.

Suurikapasiteettinen
kiintolevy, 1,2 GHz suoritin ja jopa 2 Gt RAM.

Vakiona
on kaksi vastaanottoalustaa, jotta voit erottaa tulostuksen, kopioinnin tai
faksauksen eri tasoille.

Valitse
useista tulostusvaihtoehdoista ja laajenna kapasiteetti jopa 5 140 arkkiin.

Helposti
vaihdettavat värikasetit riittävät jopa 32 000² sivun mustaan ja 22 000² sivun
värilliseen tulostamiseen.

Todenmukaisia kuvia
Lexmark on sitoutunut suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita, jotka tarjoavat
poikkeuksellista laatua ja luotettavuutta. Maksimoi investointisi takaisinmaksu, optimoi
Lexmark-tulostuslaitteistosi suorituskyky ja luo kestävä vaikutus vaatimalla aina
Lexmarkin aitoja tarvikkeita, palvelua ja osia. X950 -sarjalla on Lexmarkin 1 vuoden
rajoitettu takuu; myös laajennettuja takuita on saatavilla.

Lexmark X950 -sarja : helppoa tuottavuutta
Oikea kosketus
Lexmarkin e-Task-värikosketusnäyttö on avain
monitoimilaitteesi toimintoihin. Muokattava 25,9 cm (10,2”)
käyttöliittymä mahdollistaa asiakirjojen esikatselun ennen
tulostusta sekä muuttaa tulostustöitä suoraan laitteella.
Kosketusnäytöltä voit jopa katsoa, valita ja tulostaa
asiakirjan halutut sivut. Helppokäyttöinen, intuitiivinen
navigointi tarjoaa nopean pääsyn usein käytettäviin
toimintoihin, pikavalintoihin ja työnkulkuihin. Uusi
interaktiivinen tunnistin antaa ääni- ja värinäpalautteen ja
auttaa tehtävien suorittamisessa. Se ilmaisee kosketuksen
rekisteröinnin ja toiminnon havaitsemisen.
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Ratkaisut

Säästä aikaa ja rahaa ratkaisuilla
Lexmark X950 -sarja sisältää Lexmarkin upotetun ratkaisualustan, jonka avulla voit lisätä laajasta sovellusvalikoimastamme haluamasi
sovellukset suoraan laitteeseen. Ratkaisujen suunnittelussa on ohjaavana tekijänä ollut asiakkaidemme tuottavuus. Ratkaisut auttavat
virtaviivaistamaan – tai jopa poistamaan – paljon paperia käyttäviä liiketoimintaprosesseja.
X950 -sarjassa on valmiiksi asennettuna seuraavat
ratkaisut :

Seuraavassa on esimerkkejä ratkaisuista, joita saat
Lexmarkin valtuutetuilta kumppaneilta ja jälleenmyyjiltä
tai Lexmarkin yrityspalveluista :

Lomakkeet ja suosikit

Skannaus verkkoon Premium

Vähennä esipainettuihin lomakkeisiin liittyvää jätteen
määrää ja tehottomuutta. Tallenna usein käytettävät
painetut lomakkeet, markkinointimateriaali ja muut
asiakirjat verkkoon ja tulosta ne silloin kun tarvitset.

Tämä Skannaa verkkoon -toiminnon laajennettu versio
tarjoaa kehittyneet toiminnot skannattujen asiakirjojen
esikatseluun, muokkaukseen ja indeksointiin ennen
niiden lähetystä jaettuun verkkokansioon.

Skannaus verkkoon

Esittely

Skannaa paperiasiakirja ja ohjaa kuva johonkin 30
valmiiksi määritetystä henkilökohtaisesta tai julkisesta
verkkokansiosta.

Näytä värikosketusnäytössä mukautettava diaesitys,
joka esittelee yritystäsi tai tuotteitasi ja välittää tärkeitä
viestejä asiakkaillesi ja työntekijöillesi.

Vaihda kieli³

Korttikopiointi

Voit vaihtaa kosketusnäytön kielen vaivattomasti
– tuettuna on 18 kieltä.

Säästä aikaa ja vaivaa henkilökorttien, lupien
ja vakuutuskorttien kopioinnissa skannaamalla,
suurentamalla ja tulostamalla kaksipuolisen kortin
molemmat puolet samalle sivulle – automaattisesti.

Lexmark X950 -sarja : kohokohdat
Tulosta vähemmän.
Säästä enemmän.
¹ Lähde: InfoTrends/CapVentures.,
«Network Document Solutions Forecast
2007-2012, Network Document Solutions
Consulting Service», elokuu 2008

Yhtenäinen väri, joka kerta
Vaadittu väri PANTONE
346 C

Ilman Nimetyt
värikorvaavuudet
-toimintoa

Nimetyt värikorvaavuudet
-toiminto käytössä

Tuota ammattimaiset asiakirjat turvallisesti yrityksen sisällä. Yritysilmeen mukaiset
nimetyt värit tulostuvat tarkasti ja yhtenäisesti joka kerta. Laitteessa vakioominaisuutena oleva Lexmarkin nimetyt värikorvaavuudet -toiminnon avulla käyttäjät
voivat antaa yritysvärejä vastaavat väriarvot esimerkiksi PANTONE®-väreistä tai DIC
Color Guide -oppaan mukaisesti.

Helppo laitehallinta
Hallitse tulostusympäristöäsi tehokkaasti Lexmark MarkVision Enterprise -ohjelmistolla.
Tämä ilmainen selaimella käytettävä ohjelmisto antaa täydellisen näkyvyyden koko
verkkotulostimiesi ja monitoimilaitteidesi joukkoon laitteiden valmistajasta riippumatta.
MarkVision Enterprise helpottaa laitteiden määritystä, seurantaa, näkyvyyttä,
vianmääritystä ja proaktiivista hallintaa koko niiden elinkaaren ajan verkkoon
yhdistämisestä käytöstä poistoon asti.

Tietojen suojaaminen
Monitasoiset tietoturvaominaisuudet auttavat sinua suojaamaan laitteita, asiakirjoja,
dataa ja verkkoa sinä aikana, kun tietosi kulkevat verkossa tulostimella tulostettaviksi
sivuiksi.
Tukee käyttäjien tunnistamista ja käyttöoikeuksien valvontaa.

l

Valinnainen kortinlukija mahdollistaa käyttäjien tunnistautumisen kortin avulla.

l

Kehittyneet kiintolevyn salausominaisuudet suojaavat monitoimilaitteen kiintolevyllä
olevia arkaluontoisia tietoja.

l

Automaattinen, ajastettu tai manuaalinen kiintolevyn tyhjennys poistaa kiintolevyllä
olevat tiedot.

l

IPSec-, SNMPv3- ja 802.1x-verkkosuojauksen tuki.

l

Tietoturvallinen käyttäjien ja käyttöoikeuksien seuranta mahdollistaa turvallisuusriskien
tunnistamisen.

l

Lexmark X950 -sarja : tilaustiedot
Lexmark X950de

Värikopiointi

110 arkin asiakirjansyöttölaite

Väriskannaus

Värikopiointi

Vakio
Valinnainen

Väriskannaus

2400 Image Quality1200 x 1200 dpi

Yhteensopiva koko X950 -sarjan kanssa
Tuotenro
X950X2KG

Värikasetit
X950, X952, X954 musta pitkäkestoinen riittovärikasetti

X950X2CG

X950, X952, X954 Syaani pitkäkestoinen riittovärikasetti

X950X2MG

C950X71G
C950X73G
C950X76G
25A0013
21Z0357

X950, X952, X954 Magenta pitkäkestoinen riittovärikasetti
X950, X952, X954 Keltainen pitkäkestoinen riittovärikasetti
C950, X950/2/4 kuvansiirtoyksikkö, yhden pakkaus
C950, X950/2/4 kuvansiirtoyksikkö, kolmen pakkaus
C950, X950/2/4 Hukkavärisäiliö
Niittikasetti (3 kasetin pakkaus)
Satulaniittikasetti (4 kasetin pakkaus)

Tuotenro
14F0245

Muistilaajennukset
256 Mt:n Flash-kortti

Tuotenro
22Z0186
22Z0187

Sovellusratkaisut`
X950, X952, X954 IPDS-kortti
X950, X952, X954 -kortti PRESCRIBE-emuloinnille

X950X2YG

22Z0185
57X9000

X950, X952, X954 Forms Card ja Bar Code Card
Lexmark PrintCryption Card

Tuotenro
27X0030
14F0042

Liitäntä- ja sovellusratkaisut
MarkNet N8150 802.11b/g/n -langaton tulostuspalvelin
MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
Print Server
USB-kaapeli (2 m)
1284- B- rinnakkaisliitäntäkortti
Rinnakkaiskaapeli (10’)
RS-232C-sarjaliitäntäkortti

1021294
14F0000
1021231
14F0100
Tuotenro
40X7569
40X7540
40X7530
40X7560

Käyttäjän itse vaihdettavissa olevat osat
C950, X95x kiinnitysyksikön huoltopakkaus, 320 000
sivua, 220–240 V
C950, X95x 160 000 sivun huoltopakkaus
X95x syöttölaitteen huoltopakkaus
C950, X95x 480 000 sivun huoltopakkaus

Saatavilla olevat mallit:
Lexmark X950de : Sisältää: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tuuman)
tulostusmateriaalien tuen ja jopa 45 s/min tulostusnopeuden,
Tuotenro22Z0084
Lexmark X952de : Sisältää: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tuuman)
tulostusmateriaalien tuen ja jopa 50 s/min tulostusnopeuden,
Tuotenro22Z0085
Lexmark X954de : Sisältää: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tuuman)
tulostusmateriaalien tuen, jopa 55 s/min tulostusnopeuden ja 2 Gt
RAM vakiona, Tuotenro22Z0086
Lexmark X950dhe : Includes: SRA3 media support, print speed
up to 45 ppm and the 2,520-Sheet (A3/A4) Tandem Tray Module,
Tuotenro22Z0690

Ympäristöystävällinen tulostaminen
X950-sarjan avulla on helppoa tulostaa vastuullisesti. Kaksipuolinen tulostus säästää
paperia, ekotila vähentää paperin ja väriaineen kulutusta ja unipainike siirtää laitteen energiaa
säästävään lepotilaan. X950-sarja auttaa säästämään energiaa myös nopeasti lämpenevän
kuvansiirtoyksikön ja erityisen väriaineen avulla, joka kiinnittyy matalassa lämpötilassa.

Lexmark X950 -sarja : tilaustiedot
Lexmark X950de
Malli
Lexmark X950de

1025042
1025043

512Mt DDR2-DRAM
1024 Mt DDR2-DRAM

Tuotenro
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Paperinkäsittely
C950, X95x 2520 arkin kaksoisalustamoduuli
C950, X95x 3x520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 2000 arkin suuren kapasiteetin syöttölaite
C950, X95x 3 500 arkin viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x Kirjasen viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x jatkolomakealusta

Tuotenro
2354235P
2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

Jatketut takuut
X950 Yhteensä 2 vuoden (1+1) Onsite-takuu
X950 Yhteensä 3 vuoden (1+2) Onsite-takuu
X950 Yhteensä 4 vuoden (1+3) Onsite-takuu
X950 Yhteensä 5 vuoden (1+4) Onsite-takuu
X950 1 vuoden Onsite-takuun uudistaminen

Tuotenro
1025041

Muistilaajennukset
256Mt DDR2-DRAM

Tuotenro
2354242

Asennuspalvelut
X950 Asennus-/poistopalvelu

Malli
Lexmark X952de

1025042
1025043

512Mt DDR2-DRAM
1024 Mt DDR2-DRAM

Tuotenro
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Paperinkäsittely
C950, X95x 2520 arkin kaksoisalustamoduuli
C950, X95x 3x520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 2000 arkin suuren kapasiteetin syöttölaite
C950, X95x 3 500 arkin viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x Kirjasen viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x jatkolomakealusta

Tuotenro
2354263P
2354264P
2354265P
2354266P
2354267P

Jatketut takuut
X952 Yhteensä 2 vuoden (1+1) Onsite-takuu
X952 Yhteensä 3 vuoden (1+2) Onsite-takuu
X952 Yhteensä 4 vuoden (1+3) Onsite-takuu
X952 Yhteensä 5 vuoden (1+4) Onsite-takuu
X952 1 vuoden Onsite-takuun uudistaminen

Tuotenro
1025041

Muistilaajennukset
256Mt DDR2-DRAM

Tuotenro
2354270

Asennuspalvelut
X952 Asennus-/poistopalvelu

2354292P
2354293P
2354294P
2354295P

X954
X954
X954
X954

Tuotenro
2354298

Asennuspalvelut
X954 Asennus-/poistopalvelu

2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

X950
X950
X950
X950

Tuotenro
2354242

Asennuspalvelut
X950 Asennus-/poistopalvelu

Tuotenro
22Z0084

Pakkauksen sisältö

Lexmark X950de -värimonitoimilaite, 11 000* sivun värikasetit (CMY), 16 000* sivun musta värikasetti, Musta,
syaani, magenta ja keltainen kiinnitysyksikkö, Ohjelmisto ja
käyttöopas-CD, Virtajohto/-johdot, RJ-11-puhelinkaapeli tai
sovitin (vaihtelee maittain), Asennusoppaat (verkkoasennus
ja paikallinen asennus), Rajoitetun takuun ehdot, Lexmarkin
värikasettien keräysohjelmatietoa
*Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai jatkuva
CMY-komposiittivärikasetin riittoisuus ISO/IEC 19798 -stan-

Lexmark X952de
Tuotenro
22Z0085

Pakkauksen sisältö

Lexmark X952de -värimonitoimilaite, 11 000* sivun värikasetit (CMY), 16 000* sivun musta värikasetti, Musta,
syaani, magenta ja keltainen kiinnitysyksikkö, Ohjelmisto ja
käyttöopas-CD, Virtajohto/-johdot, RJ-11-puhelinkaapeli tai
sovitin (vaihtelee maittain), Asennusoppaat (verkkoasennus
ja paikallinen asennus), Rajoitetun takuun ehdot, Lexmarkin
värikasettien keräysohjelmatietoa
*Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai jatkuva
CMY-komposiittivärikasetin riittoisuus ISO/IEC 19798 -stan-

Lexmark X954de
Tuotenro
22Z0086

Malli
Lexmark X954de

Tuotenro
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Paperinkäsittely
C950, X95x 2520 arkin kaksoisalustamoduuli
C950, X95x 3x520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 520 arkin syöttölaitteen jalusta
C950, X95x 2000 arkin suuren kapasiteetin syöttölaite
C950, X95x 3 500 arkin viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x Kirjasen viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x jatkolomakealusta

Tuotenro
2354291P

Jatketut takuut
X954 Yhteensä 2 vuoden (1+1) Onsite-takuu

Yhteensä 3 vuoden (1+2) Onsite-takuu
Yhteensä 4 vuoden (1+3) Onsite-takuu
Yhteensä 5 vuoden (1+4) Onsite-takuu
1 vuoden Onsite-takuun uudistaminen

Pakkauksen sisältö

Lexmark X954de -värimonitoimilaite, 11 000* sivun värikasetit (CMY), 16 000* sivun musta värikasetti, Musta,
syaani, magenta ja keltainen kiinnitysyksikkö, Ohjelmisto ja
käyttöopas-CD, Virtajohto/-johdot, RJ-11-puhelinkaapeli tai
sovitin (vaihtelee maittain), Asennusoppaat (verkkoasennus
ja paikallinen asennus), Rajoitetun takuun ehdot, Lexmarkin
värikasettien keräysohjelmatietoa
*Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai jatkuva
CMY-komposiittivärikasetin riittoisuus ISO/IEC 19798 -stan-

Lexmark X950dhe
Tuotenro
22Z0690

Malli
Lexmark X950dhe

Tuotenro
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Paperinkäsittely
C950, X95x 2000 arkin suuren kapasiteetin syöttölaite
C950, X95x 3 500 arkin viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x Kirjasen viimeistelijä (4 reikää)
C950, X95x jatkolomakealusta

Tuotenro
1025041
1025042
1025043

Muistilaajennukset
256Mt DDR2-DRAM
512Mt DDR2-DRAM
1024 Mt DDR2-DRAM

Tuotenro
2354235P

Jatketut takuut
X950 Yhteensä 2 vuoden (1+1) Onsite-takuu

Yhteensä 3 vuoden (1+2) Onsite-takuu
Yhteensä 4 vuoden (1+3) Onsite-takuu
Yhteensä 5 vuoden (1+4) Onsite-takuu
1 vuoden Onsite-takuun uudistaminen

Pakkauksen sisältö

Lexmark X950dhe -värimonitoimilaite, 2520-Sheet (A3/A4)
Tandem Tray Module, 11 000* sivun värikasetit (CMY),
16 000* sivun musta värikasetti, Musta, syaani, magenta
ja keltainen kiinnitysyksikkö, Ohjelmisto ja käyttöopas-CD,
Virtajohto/-johdot, RJ-11-puhelinkaapeli tai sovitin (vaihtelee maittain), Asennusoppaat (verkkoasennus ja paikallinen
asennus), Rajoitetun takuun ehdot, Lexmarkin värikasettien
keräysohjelmatietoa
*Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai jatkuva
CMY-komposiittivärikasetin riittoisuus ISO/IEC 19798 -stan-

Lexmark X950 -sarja : tuotetiedot

Lexmark X950de
Printing
Tulostusteknologia
Tulostusnopeus (A4, mustavalko): Jopa
Tulostusnopeus (A4, väri): Jopa
Ensimmäisen (mustavalko)
Ensimmäisen (väri)
Tulostustarkkuus, musta
Tulostustarkkuus, väri
Muisti, vakio
Muisti, max
Kiintolevy
Äänitaso toiminnassa
Äänitaso valmiustilassa
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa

Lexmark X952de
Väri-LED

45 s/min

50 s/min

55 s/min

40 s/min

45 s/min

50 s/min

sivun tulostusaika 5.5 sekuntia

sivun tulostusaika 5.2 sekuntia

sivun tulostusaika 5.0 sekuntia

sivun tulostusaika 7.7 sekuntia

sivun tulostusaika 7.7 sekuntia

sivun tulostusaika 7.2 sekuntia

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
1024 Mt

1024 Mt

52 dBA

52 dBA

200000 Sivua kuukaudessa

225000 Sivua kuukaudessa

45 kopiota minuutissa

50 kopiota minuutissa

55 kopiota minuutissa

40 kopiota minuutissa

45 kopiota minuutissa

50 kopiota minuutissa

RADF (kaksipuolinen skannaus)
600 x 600 ppi
25 - 400%

Faxing
Modeemin nopeus

Paperinsyöttökapasiteetti (max) : Jopa
Kopiointi/faksaus/skannaus (ADF) paperinsyöttökapasiteetti: Jopa
Tuetut paperilajit
General
Toiminto
Tuotetakuu
Tuote sertifioinnit
Koko (mm - K x L x S)
Paino (kg)
Määritelty käyttöympäristö

33.6 Kbps
520 arkin syöttölokero, 500 arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuoleisyksikkö, 100 arkin monisyöttölaite
520 arkin syöttölaitteen jalusta, 2 520 arkin 2-alustainen yksikkö, Vihkotaittoviimeistelijä, Bannerilokero, 3 500 arkin viimeistelijä, 2 000 arkin suuren kapasiteetin syöttölaite, 3 x
520 arkinsyöttölaite jalustalla
620 arkkia
5140 arkkia
110 arkkia
Kirjekuoret, Kartonki, *Katso kartonki & tarrat -ohjetta, Glossy paperi, Tavallinen paperi, Tarrat, Kalvot
Väriskannaus verkossa, Väriskannaus, Värikopiointi, Värifaksaus, Väritulostus
1-Year Onsite Service, Next Business Day
www.lexmark.fi
762 x 640 x 685 mm
116.0 kg
Kosteus: 15 - 85% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10
- 32°C, Korkeus: 0 - 2500 metriä

Kosteus: 15 - 85% suhteellinen kosteus, Korkeus: 0 - 2300
metriä, Lämpötila: 10 - 32°C

Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina
Suositeltu kuukausikäyttö sivuina auttaa asiakasta valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen
sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli,
paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö.
Suurin kuukausittainen käyttöaste
Kuukausittainen enimmäiskäyttöaste määrittää enimmäismäärän sivuja, jotka tulostin kykenee tuottamaan
kuukaudessa eri kertoina. Luku on hyödyllinen vertailtaessa Lexmarkin eri tulostimien ja monitoimilaitteiden
vankkuutta keskenään.
Sivuhuomautuksia
1
	Tulosta vähemmän? Tämä saattaa tuntua yllättävältä viestiltä yritykseltä, joka on omistautunut yksinomaan
tulostamiselle. Mutta kun ottaa huomioon sen, että yritykset käyttävät keskimäärin 6 % liikevaihdostaan
tulostukseen, ja että aktiivinen tulostuksen hallinta voi leikata toimiston tulostuskuluista jopa 30 %, asiassa
on paljonkin järkeä. Lexmarkin tuotteet, ratkaisut ja palvelut tarjoavat innovatiivisia tapoja säästää aikaa,
alentaa kustannuksia ja pienentää ympäristövaikutusta. Olemme sitoutuneet auttamaan sinua tulostamaan
vähemmän ja säästämään enemmän.
2
	Keskimääräinen mustan riittoisuus tai CMY-komposiittivärikasetin riittoisuus määritelty ISO/IEC 19798
-standardin mukaan.
3
	Vaihda kieli -ominaisuus on valitaan asennuksen aikana.
4
	Kuvassa näkyy kosketusnäytön laajennettu kuvaus.

Tulosta vähemmän. Säästä enemmän.
www.lexmark.fi

250000 Sivua kuukaudessa

5000 - 33000 Sivua

Skannaustarkkuus
Pienennys/ Suurennus

Paperinsyöttökapasiteetti (vakio) : Jopa

53 dBA

24 dBA

Scanning
Skannaus automaattisella syöttölaitteella

Paperinkäsittely
Paperinkäsittely (vakio)
Paperinkäsittely (Valinnainen)

2048 Mt

2048 Mt
Sisältyy kokoonpanoon

Suositeltava kuukausittainen käyttö
sivuina
Tarvikkeet
Copying
Kopiointinopeus (A4, mustavalko): Jopa
Kopiointinopeus (A4, väri): Jopa

Lexmark X954de

Kosteus: 15 - 85% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10
- 32°C, Korkeus: 0 - 2500 metriä

Tavaramerkit
AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä. This product features Adobe® Flash®
technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® on Pantone,
Inc.:n rekisteröimä tuotemerkki Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. ENERGY
STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Lexmark
sekä Lexmark-timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.

