Lexmark X950 färg-MFP serie

Kraftfull färgprestanda för
arbetsgruppen.
Lexmark X950-serien
Stärk kontoret och öka produktiviteten med Lexmark X950-serien som
har förstklassig hantering av A3 i färg, flexibla funktioner, lättanvända
arbetsflödeslösningar och avancerad säkerhet.

Färg

Pekskärm

Kopiering

Skanning

Duplex

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

Upp till 55
sid/min

Nätverk

Fax

Lösningar

Lexmark X950-serien : huvudfunktioner
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Lexmark X950de färg-MFP, här med en arkmatare för
2 520 ark med dubbla fack, en arkmatare för 2 000 ark
och efterbehandlingsenhet med häftning.

Funktioner som optimerar arbetet

1) Intuitiv färgpekskärm

2) Lexmark-lösningar

3) USB-port

Med den extra stora 25,9 cm (10,2 tum)
färgpekskärmen kan du enkelt hantera maskinen
med dess intuitiva navigering och lättåtkomliga
arbetsflödeslösningar och genvägar.

Minska antalet onödiga utskrifter och förenkla
arbetsprocesserna via förinstallerade program på
enheten. Välj ytterligare Lexmark-lösningar som
passar dina unika arbetsflödesbehov.

USB-porten på framsidan gör det enkelt att snabbt
förhandsgranska, skriva ut, skanna och den är
kompatibel med de flesta bildformat.

4) Flexibel inmatningskapacitet

5) Exceptionell mediehantering

6) Avancerade efterbehandlingsalternativ

Välj den konfiguration som bäst uppfyller dina
behov, upp till maximalt 5 140 ark.

Tack vare den extremt pålitliga pappersmatningen
kan du fylla på upp till fem olika medietyper – i
storlekar upp till 32 x 122 cm (12,6 x 48 tum) och
vikter på upp till 300 g/m2.

Skapa enkelt professionella utskrifter med flexibla
efterbehandlingsalternativ som häftning vid olika
positioner, hålslagning, sicksack-stapling och
utskrift av häften.

Lexmark X950-serien : översikt

Utmärkta färgutskrifter
Gör ett bestående intryck på kunderna och producera fler trycksaker internt med livfulla
utskrifter i professionell kvalitet på ett antal olika medier. Med X950-seriens avancerade
teknik får du förstklassig prestanda i SRA3-format (tabloid) med multifunktionskapacitet
som ger konsekventa färger från första till sista sidan.
l


Utskriftsupplösning
på 1 200 x 1 200 ger livfulla färger och skarp svart text.

l


PANTONE®-kalibrering
för konsekventa färgtoner.

l


Namngiven
färgersättning för enkel färgmatchning.

l


Lexmarks
Color Care-teknik för färghantering och kostnadskontroll.

l


Skapa
professionella siduppställningar i allt från häften till vikta broschyrer på medier
i upp till SRA3 (tabloid).

Produktivt och intuitivt
I Lexmark X950-serien kombineras förstklassig utskrift, kopiering, skanning och
faxning med arbetsflödesprogram som sparar tid och som är utformade för att öka
produktiviteten.
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Skriv
ut och kopiera upp till 55 sid/min i svart och 50 sid/min i färg, och skanna upp
till 70 bilder per minut – tid till utskrift av första sidan från 5,2 sekunder.

Med
den extra stora och lättanvända 25,9 cm (10,2 tums) färgpekskärmen med
ljudsignaler och taktil respons blir det lättare att utföra uppgifter intuitivt.

Förinstallerade
program hjälper dig att uppnå högre effektivitet i arbetsflödet.

Skanna
till flera mål, inklusive skanna till e-post, skanna till FTP, skanna till fax,
skanna till nätverk, skanna till USB-enhet med mera.

Med
förhandsgranskningen och möjligheten att göra ändringar i efterhand kan du
välja dubbelsidiga utskrifter, lägga till efterbehandling eller välja att skriva ut enskilda
sidor.

Med
de avancerade kopieringsfunktionerna kan du avbryta långa utskrifter för att
kopiera något snabbt eller kontrollera den första uppsättningen innan du slutför
kopieringsjobbet.

Byggd för företag
Lexmark X950-serien har en robust utskriftsmotor som är utformad för att klara av
krävande arbetsbelastningar med de avancerade funktioner och den flexibilitet du
behöver för din verksamhet.
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Med
pålitliga anslutningar blir integreringen enkel i nästan alla nätverksmiljöer.

Förenkla
enhetsövervakning och administration via den inbäddade webbservern,
Lexmark Universal Print Driver och Lexmark MarkVision Enterprise.

Hårddisk
med stor kapacitet, 1,2 GHz processor och upp till 2 GB RAM-minne.

Inre
fack 2 är standard, så du kan separera utskrifter, kopior eller fax i två
utmatningsfack.

Välj
bland flera inmatningsalternativ för att få utökad kapacitet på upp till 5 140 ark.

Tonerkassetterna
är enkla att byta ut och ger upp till 32 000² sidor i svart och upp till
22 000² sidor i färg.

Sann. Bild. Alltid.
Lexmark engagerar sig i utformning och tillverkning av produkter som ger exceptionell
kvalitet och pålitlighet. Maximera avkastningen på investeringen, optimera prestandan
för din Lexmark-skrivarutrustning och gör ett bestående intryck genom att alltid
använda förbrukningsvaror, service och delar från Lexmark. X950-serien har en 1-årig
garanti – det finns också förlängd garanti att köpa till.

Lexmark X950-serien : enkel produktivitet
Peka dig fram
Lexmarks e-Task-färgpekskärm är en viktig del av din
skrivare. Med det extra stora, anpassningsbara 25,9 cm
(10,2-tums) gränssnittet kan du visa miniatyrbilder av
dokument före utskrift eller ändra utskriftsjobb på enheten.
Du kan till och med visa, välja och skriva ut enskilda sidor
i ett dokument från pekskärmen. Med den lättanvända,
intuitiva navigationen når du snabbt de funktioner, genvägar
och arbetsflöden du använder mest. Med de nya interaktiva
funktionerna får du både taktil respons och ljudsignaler
som vägleder dig genom uppgifterna samt bekräftar att
en tryckning har registrerats och visar att en åtgärd har
påbörjats.
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Lösningar

Spara tid och pengar med lösningar
Lexmark X950-serien är utrustad med Lexmark Embedded Solutions Framework, vår plattform som gör det möjligt för dig att lägga
till mängder med programvaror direkt på enheten. Lösningarna har utformats med produktiviteten i åtanke, och de hjälper dig att
strömlinjeforma eller till och med utesluta pappersintensiva affärsprocesser.
Följande lösningar är förinstallerade på X950-serien :

Nedan följer några exempel på lösningar som är
tillgängliga via Lexmarks auktoriserade partners
och återförsäljare, eller via ett Lexmark Professional
Services-avtal :

Formulär och favoriter

Skanna till nätverk, premium

Undvik slöseri och ineffektivitet som uppstår på grund
av förtrycka formulär. Lagra formulär som skrivs ut ofta,
marknadsföringsmaterial eller andra dokument online,
och skriv sedan ut dem vid behov.

Den förbättrade versionen av Skanna till nätverk
erbjuder avancerade funktioner för att förhandsgranska,
ändra, förbättra och indexera skannade dokument
innan de skickas till en delad nätverksmapp.

Skanna till nätverk

Utställning

Skanna ett pappersdokument och skicka bilden till
en av de 30 fördefinierade personliga eller delade
nätverksmapparna.

Visa en anpassningsbar presentation på
färgpekskärmen för att marknadsföra ditt företag
eller dina produkter, eller för att förmedla viktiga
meddelanden till dina kunder eller anställda.

Byt språk³

Kortkopia

Du kan enkelt byta visningsspråk på pekskärmen. Det
finns 18 språk att välja bland.

Spara tid och arbete på att kopiera id-kort, licenser och
försäkringskort genom att automatiskt skanna, förstora
och skriva ut båda sidor av ett tvåsidigt kort på en sida
av ett pappersark.

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

Konsekvent färg varje gång
Önskad färg
PANTONE 346 C

Utan namngiven
färgersättning

Med namngiven
färgersättning

Producera professionella dokument internt i trygg förvissning om att de namngivna
färgerna i företagets märke och logotyp skrivs ut korrekt och konsekvent varje gång.
Via Lexmarks namngivna färgersättning, som medföljer din enhet som standard, kan
du ange specifika färgvärden och enkelt matcha färger, inklusive PANTONE®-färger
och färger i DIC Color Guide.

Enkel enhetshantering
Hantera din utskriftsmiljö effektivt med Lexmark MarkVision Enterprise. Med den
här webbbaserade, kostnadsfria programvaran får du översikt över samtliga
nätverksskrivare och MFP-enheter oavsett tillverkare. Med MarkVision Enterprise blir
det lätt för administratörerna att konfigurera, spåra, visa, felsöka och proaktivt hantera
enheterna genom hela livscykeln, från det att du ansluter dem till nätverket till den dag
du tar dem ur bruk.

Skydda informationen
Ända från data som färdas genom nätverket till sidor som skrivs ut skyddas enheter,
dokument, data och nätverk av säkerhetsfunktioner i flera lager och inbyggda funktioner.
En mängd olika typer av användarautentisering och behörighetskontroller kan
användas.

l

Med kortläsaralternativet kan användare autentisera sig med beröringsfria kort eller
kort med magnetremsa.

l

Med avancerad hårddiskkryptering skyddas känsliga data på skrivarens hårddisk.

l

Automatisk, schemalagd eller manuell diskrensning tar bort dolda data.

l

Nätverkssäkerhet enligt IPSec, SNMPv3 och 802.1x kan användas.

l

Säkerhetsgranskning loggar spår och identifierar säkerhetsrisker.

l

Lexmark X950-serien : orderinformation
Lexmark X950de

Färgkopiering

Automatisk dokumentmatare för 110 ark

Färgskanning

Färgkopiering

Standard
Valfri

Färgskanning

2400 Image Quality1200 x 1200 dpi

Kompatibla för hela X950-serien
Art nr
X950X2KG

C950X71G
C950X73G
C950X76G
25A0013
21Z0357

Tonerkassetter
X950, X952, X954 Svart tonerkassett med extra hög
kapacitet
X950, X952, X954 Cyan tonerkassett med extra hög
kapacitet
X950, X952, X954 Magenta tonerkassett med extra hög
kapacitet
X950, X952, X954 Gul tonerkassett med extra hög kapacitet
C950, X950/2/4 Fotoenhet, 1-pack
C950, X950/2/4 Fotoenhet, 3-pack
C950, X950/2/4 Behållare för överskottstoner
häftklamrar (3 pack)
Kassett med häftklamrar sadelhäftning (4 pack)

Art nr
14F0245

Minnestillval
256MB Flash minne

Art nr
22Z0186
22Z0187

Applikationslösningar
X950, X952, X954, kort för IPDS
X950, X952, X954, kort för PRESCRIBE-emulering

X950X2CG
X950X2MG
X950X2YG

22Z0185
57X9000

X950, X952, X954 Formulär och streckkodskort
Lexmark PrintCryption Card

Art nr
27X0030
14F0042
1021294
14F0000
1021231
14F0100

Utskriftsservrar
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådlös skrivarserver
MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
skrivarserver
USB-kabel (2 m)
Kort med parallelport 1284-B
Parallellkabel (3m)
Kort med seriell RS-232C-port

Art nr
40X7569

Utbytbara delar
C950, X95x Underhållssats för fixerare, 320K, 220-240V

40X7540
40X7530
40X7560

C950, X95x 160K Underhållssats
X95x ADF Underhållssats
C950, X95x 480K Underhållssats

Tillgängliga Modeller:
Lexmark X950de : Inkluderar: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tum)
mediehantering och utskriftshastighet på upp till 45 sid/min, Art
nr22Z0084
Lexmark X952de : Inkluderar: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tum)
mediehantering och utskriftshastighet på upp till 50 sid/min, Art
nr22Z0085
Lexmark X954de : Inkluderar: 32 x 48 cm (12,6 x 19 tum)
mediehantering, utskriftshastighet på upp till 55 sid/min och 2 GB
RAM-minne som standard, Art nr22Z0086
Lexmark X950dhe : Includes: SRA3 media support, print speed
up to 45 ppm and the 2,520-Sheet (A3/A4) Tandem Tray Module,
Art nr22Z0690

Miljövänlig utskrift
Med X950-serien är det enkelt att skriva ut ansvarsfullt. Funktioner som ingår är dubbelsidig
utskrift som sparar papper, Ekoläge som minskar pappers- och tonerförbrukning och en
vilolägesknapp med standbyläge som sparar energi. Med X950-serien sparar du energi tack
vare den snabbvärmande fixeringen och den specialutformade tonern som fixeras vid låg
temperatur.

Lexmark X950-serien : orderinformation
Lexmark X950de
Modell
Lexmark X950de

1025042
1025043

512MB DDR2-DRAM
1024MB DDR2-DRAM

Art nr
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Pappershantering
C950, X95x arkmatare för 2 520 ark med dubbla fack
C950, X95x arkmatare 3x520-ark
C950, X95x arkmatare 520 ark
C950, X95x arkmatare 2 000 ark
C950, X95x Efterbehandlare för 3 500 ark (4 hål)
C950, X95x Efterbehandlingsenhet för häften (4 hål)
C950, X95x fack för banderollmedia

Art nr
2354235P
2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

Garantier
X950 2 år totalt garanti på-platsen service
X950 3 år totalt garanti på-platsen service
X950 4 år totalt garanti på-platsen service
X950 5 år totalt garanti på-platsen service
X950 1 års på-platsen service förnyad garanti

Art nr
1025041

Minnestillval
256MB DDR2-DRAM

Art nr
2354242

Installationsservice
X950 Installationsservice

Modell
Lexmark X952de

1025042
1025043

512MB DDR2-DRAM
1024MB DDR2-DRAM

Art nr
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Pappershantering
C950, X95x arkmatare för 2 520 ark med dubbla fack
C950, X95x arkmatare 3x520-ark
C950, X95x arkmatare 520 ark
C950, X95x arkmatare 2 000 ark
C950, X95x Efterbehandlare för 3 500 ark (4 hål)
C950, X95x Efterbehandlingsenhet för häften (4 hål)
C950, X95x fack för banderollmedia

Art nr
2354263P
2354264P
2354265P
2354266P
2354267P

Garantier
X952 2 år totalt garanti på-platsen service
X952 3 år totalt garanti på-platsen service
X952 4 år totalt garanti på-platsen service
X952 5 år totalt garanti på-platsen service
X952 1 års på-platsen service förnyad garanti

Art nr
1025041

Minnestillval
256MB DDR2-DRAM

Art nr
2354270

Installationsservice
X952 Installationsservice

2354292P
2354293P
2354294P
2354295P

X954
X954
X954
X954

Art nr
2354298

Installationsservice
X954 Installationsservice

2354236P
2354237P
2354238P
2354239P

X950
X950
X950
X950

Art nr
2354242

Installationsservice
X950 Installationsservice

Art nr
22Z0084

Lådans innehåll

Lexmark X950de multifunktionsskrivare i färg,
Färgtonerkassetter som ger upp till 11 000* sidor
(CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 16 000*
sidor, Svarta, cyan, magenta och gula bildenheter, Cd
med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar),
RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat),
Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information
om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY ger upp till

Lexmark X952de
Art nr
22Z0085

Lådans innehåll

Lexmark X952de multifunktionsfärgskrivare,
Färgtonerkassetter som ger upp till 11 000* sidor
(CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 16 000*
sidor, Svarta, cyan, magenta och gula bildenheter, Cd
med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar),
RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat),
Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information
om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY ger upp till

Lexmark X954de
Art nr
22Z0086

Modell
Lexmark X954de

Art nr
22Z0014
22Z0013
22Z0012
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Pappershantering
C950, X95x arkmatare för 2 520 ark med dubbla fack
C950, X95x arkmatare 3x520-ark
C950, X95x arkmatare 520 ark
C950, X95x arkmatare 2 000 ark
C950, X95x Efterbehandlare för 3 500 ark (4 hål)
C950, X95x Efterbehandlingsenhet för häften (4 hål)
C950, X95x fack för banderollmedia

Art nr
2354291P

Garantier
X954 2 år totalt garanti på-platsen service

3
4
5
1

år totalt garanti på-platsen service
år totalt garanti på-platsen service
år totalt garanti på-platsen service
års på-platsen service förnyad garanti

Lådans innehåll

Lexmark X954de multifunktionsfärgskrivare,
Färgtonerkassetter som ger upp till 11 000* sidor
(CMY), Svarta tonerkassetter som ger upp till 16 000*
sidor, Svarta, cyan, magenta och gula bildenheter, Cd
med programvara och dokumentation, Strömsladd(ar),
RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat),
Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti, Information
om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY ger upp till

Lexmark X950dhe
Art nr
22Z0690

Modell
Lexmark X950dhe

Art nr
22Z0015
22Z0175
22Z0176
22Z0205

Pappershantering
C950, X95x arkmatare 2 000 ark
C950, X95x Efterbehandlare för 3 500 ark (4 hål)
C950, X95x Efterbehandlingsenhet för häften (4 hål)
C950, X95x fack för banderollmedia

Art nr
1025041
1025042
1025043

Minnestillval
256MB DDR2-DRAM
512MB DDR2-DRAM
1024MB DDR2-DRAM

Art nr
2354235P

Garantier
X950 2 år totalt garanti på-platsen service

3
4
5
1

år totalt garanti på-platsen service
år totalt garanti på-platsen service
år totalt garanti på-platsen service
års på-platsen service förnyad garanti

Lådans innehåll

Lexmark X950dhe multifunktionsskrivare i färg, 2520-Sheet
(A3/A4) Tandem Tray Module, Färgtonerkassetter som ger
upp till 11 000* sidor (CMY), Svarta tonerkassetter som
ger upp till 16 000* sidor, Svarta, cyan, magenta och gula
bildenheter, Cd med programvara och dokumentation,
Strömsladd(ar), RJ-11-telefonkabel eller adapter (landsanpassat), Konfigurationshandbok (bilagor för nätverk och
lokal konfiguration), Meddelande om begränsad garanti,
Information om Lexmarks insamlingsprogram för patroner
*Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY ger upp till
detta antal standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798.

Lexmark X950-serien : produktspecifikationer

Lexmark X950de
Skrivare
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet (A4, svartvitt): Upp till
Utskriftshastighet (A4, färg): Upp till
Tid till första sidan (svartvitt)
Tid till första sidan (färg)
Upplösning, utskrift (svartvit)
Upplösning, färg
Minne, standard
Minne, maximalt
Hårddisk
Ljudnivå i drift
Ljudnivå i viloläge
Maximal utskriftskapacitet per månad:
Upp till
Rekommenderad sidvolym per månad
Tillbehör
Kopiering
Kopieringshastighet (A4, svartvitt): Upp
till
Kopieringshastighet (A4, färg): Upp till

Lexmark X952de
Färg LED

45 sid/min

50 sid/min

55 sid/min

40 sid/min

45 sid/min

50 sid/min

så snabb som 5.5 sekunder

så snabb som 5.2 sekunder

så snabb som 5.0 sekunder

så snabb som 7.7 sekunder

så snabb som 7.7 sekunder

så snabb som 7.2 sekunder

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

1024 MB

52 dBA

52 dBA

Allmänt
Funktion
Garanti
Produktcertifikat
Storlek (mm - H x B x D)
Vikt (kg)
Driftsmiljö

200000 sidor per månad

225000 sidor per månad

250000 sidor per månad

5000 - 33000 Sidor

45 sid/min

50 sid/min

55 sid/min

40 sid/min

45 sid/min

50 sid/min

RADF (vändande duplex)
600 x 600 ppi
25 - 400%
33.6 Kbps
Arkmatare för 520 ark (A3/A4), Utmatningsfack för 500 ark, Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark
Arkmatare för 520 ark (A3, A4) med hjul under., Tandemfacksmodul för 2 520 ark, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), In/utmatningsfack för banderollpapper, Efterbehandlingsenhet för 3 500 ark, Arkmatare för 2 000 ark, Arkmatare för 1560 ark (3x520 ark A3 eller A4), med hjul under.
620 ark på 75 g/m²
5140 ark på 75 g/m²
110 ark på 75 g/m²
Kuvert, Kartongpapper, Refererar till «Card Stock & Label Guide», Glansigt papper, Normalt papper, Etiketter, OH-film
Färgskanning till nätverk, Färgskanning, Färgkopiering, Färgfax, Färgutskrift
1-Year Onsite Service, Next Business Day
www.lexmark.se
762 x 640 x 685 mm
116.0 kg
Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till
32°C, Höjd: 0 - 2500 meter

Rekommenderad sidvolym per månad
Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks
produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad.Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden
för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att
ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.
Maximal utskriftskapacitet per månad
Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det
här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP.
Fotnoter
1
	Skriv ut mindre? Det kan ses som en lite underlig uppmaning från ett företag som enbart jobbar med
utskriftslösningar. Men om man ser till att verksamheter i genomsnitt lägger upp till 6 % av sina intäkter på
utskrifter och att en aktiv utskriftshantering kan sänka utskriftskostnaderna med upp till 30 % kommer det
i ett annat ljus. Lexmarks produkter, lösningar och tjänster ger innovativa sätt att spara tid, kostnader och
miljöpåverkan. Vi vill hjälpa dig att skriva ut mindre och spara mer.
2
	Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt sammansatt CMY i
enlighet med ISO/IEC 19798.
3
	Byt språk är ett alternativ vid installationen.
4
	Illustrationen visar en förstorad beskrivning av pekskärmen.
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53 dBA

24 dBA

Faxing
Modemhastighet

Pappersinmatningskapacitet, standard:
Upp till
Pappersinmatningskapacitet, maximalt:
Upp till
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF): Upp till
Hanterade mediatyper

2048 MB

2048 MB
Ingår i konfigurationen

Skanning
Skanning ADF
Skanningsupplösning
Förminsknings- / förstoringsintervall

Pappershantering
Pappershantering (standard)
Tillval för pappershantering

Lexmark X954de

Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 2300
meter, Temperatur: 10 till 32°C

Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till
32°C, Höjd: 0 - 2500 meter

Varumärken
AirPrint och AirPrint logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. This product features Adobe®
Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® är
registerad trademark av Pantone, Inc. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare.
Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i
USA och/eller andra länder.

