Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger.
Lexmark C950de-fargeskriver
Lexmark C950de er utformet for travle arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift
av profesjonell kvalitet, fleksible funksjoner, utmerket materialhåndtering, en
intuitiv berøringsskjerm og brukervennlige løsninger for arbeidsflyt.

Farge

Pekeskjermen

Tosidig

Nettverk

Løsninger

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

Opptil 50 sider per
minutt

Lexmark C950de : hovedfunksjoner
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Lexmarks C950de-fargeskriver vist med
valgfri 2520 arks tandemskuffmodul,
sluttutførelse for hefte og 2000 arks
høykapasitetsmater.

Funksjoner som optimaliserer arbeidet ditt

1) Intuitiv berøringsskjerm i farger

2) Direkte USB

3) Fleksibel inntakskapasitet

Med den store berøringsskjermen i farger på
4,3 tommer kan du enkelt betjene skriveren ved
hjelp av intuitiv navigasjon og enkel tilgang til
løsninger for arbeidsflyt.

USB-porten på forsiden gjør det mulig å skrive
ut filer ved skriveren, og den er kompatibel med
mange utskriftsvennlige bildeformater.

Du kan velge den innstillingen som passer
dine behov best, opptil et maksimumsantall på
5140 ark.

4) Ypperlig materialhåndtering

5) Avanserte alternativer for sluttutførelse

6) Løsninger fra Lexmark

Med svært pålitelig papirmating kan du legge inn
opptil fem ulike typer materiale, inkludert størrelser
på opptil 32 x 122 cm (12,6 x 48 tommer) og vekt
på opptil 300 g/m2.

Utfør profesjonell utskrift internt på en enkel måte
med fleksible alternativer for sluttutførelse, inkludert
stifting i flere posisjoner, hullemaskin, utvidet
stabling av utskrifter og mulighet for hefteutskrifter.

Reduser unødvendig utskrift og gjør
arbeidsprosesser enklere med enhetens
forhåndsinstallerte løsninger og programvare. Du
kan velge flere Lexmark-løsninger som passer dine
spesielle behov for arbeidsflyt.

Lexmark C950de : oversikt
Enestående fargeutskrift
Med utskrift av profesjonell kvalitet på et bredt utvalg av materialer kan du gjøre flere
jobber internt, samt gjøre et større inntrykk på kundene dine. Med den avanserte
teknologien til C950de får du utskriftskapasitet i SRA3-format med høy ytelse som gir
jevne farger fra første til siste side.
l


Utskriftsoppløsning
på 1200 x 1200 for fyldige, livfulle farger og skarp sort tekst.

l


PANTONE®-kalibrering
sørger for jevne fargetoner.

l


Navngitt
fargeerstatning gjør det enkelt å finne farger som passer sammen.

l


Lexmark
Color Care-teknologi administrerer fargebruk og kontrollerer kostnader.

l


Du
kan lage profesjonelt sammenbundet materiale, fra ryggstiftede hefter til brettede
brosjyrer på materiale opptil SRA3.

Produktiv og intuitiv
Lexmark C950de kombinerer utskrift med høy ytelse med brukervennlige funksjoner og
tidsbesparende programmer for arbeidsflyt som er utformet for å øke produktiviteten.
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Utskrift
med hastighet opptil 50 sider i minuttet i sort/hvitt og 45 sider i minuttet i
farger – tid til første side så raskt som 5,2 sekunder.

Berøringsskjerm
i farger med enkel navigasjon på 4,3 tommer og tilbakemelding via
tale gjør det mer intuitivt å fullføre oppgaver.

Forhåndsinstallerte
programmer hjelper til med å øke effektiviteten i arbeidsflyten.

Med
forhåndsvisning av utskrift og jobbendringer etter behandling kan du skrive ut
tosidig, legge til sluttutførelse eller velge individuelle sider for utskrift.

Utviklet for bedrifter
Lexmark C950de har en robust utskriftsmotor som er laget for å håndtere de mest
krevende arbeidsmengder med de avanserte funksjonene og fleksibiliteten du behøver
til bedriften din.
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Solide
sikkerhetsfunksjoner med flere lag hjelper til med å beskytte enheter,
dokumenter, informasjon og nettverkets infrastruktur.

Med
robust mulighet for tilkobling er den enkel å integrere i nesten alle
nettverksmiljøer.

Enhetsovervåking
og -administrasjon blir enklere ved hjelp av den innebygde
webserveren Lexmark Universal Print Driver og Lexmark MarkVision Enterprise.

Behandle
grafisk krevende jobber enkelt med 1,2 GHz prosessor og 1 GB RAM
standard.

Velg
mellom flere inntaksalternativer for å utvide kapasiteten opptil 5140 ark.

Reservekassetter
som er enkle å bytte ut, gir kapasitet på opptil 32 000² sider i sort
og opptil 22 000² sider i farger.

Kvalitet og driftssikkerhet
Lexmark ønsker å utforme og produsere produkter med utmerket kvalitet og
driftssikkerhet. Maksimer utbyttet på investeringen din, optimaliser ytelsen til Lexmarkskriveren, og gjør et varig inntrykk ved å alltid insistere på å bruke ekte Lexmarkrekvisita, -service og -deler. C950de har ett års garanti. Utvidet garantiavtale er også
tilgjengelig.

Lexmark C950de : forenklet produktivitet
Enkel berøring
Lexmarks e-Task-berøringsskjerm i farger er et av de
viktigste tilgangspunktene til skriveren. Berøringsskjermen
på 4,3 tommer som kan tilpasses, gir deg muligheten til
å forhåndsvise miniatyrbilder av dokumenter før utskrift
samt endre utskriftsjobber ved enheten. Du kan til og med
vise, velge og skrive ut enkeltsider i et dokument direkte
fra berøringsskjermen. Intuitiv, brukervennlig navigasjon gir
rask tilgang til funksjonene, snarveiene og arbeidsflytene
som du bruker mest. Nye interaktive sensorfunksjoner gir
tilbakemelding via tale, noe som hjelper deg gjennom hver
oppgave ved å bekrefte at en berøring er registrert og
indikerer at en handling er i gang.
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Løsninger

Spar tid og penger ved hjelp av løsninger
C950de har Lexmarks integrerte rammeverk av løsninger, en plattform som gjør at du kan legge til et bredt utvalg av programvare
direkte på enheten. Løsningene er utformet med tanke på produktivitet og hjelper deg med å strømlinjeforme eller til og med fjerne
papirkrevende forretningsprosesser.
Følgende løsninger er forhåndsinstallert på Lexmark C950de. En variert portefølje med ytterligere Lexmark-løsninger er
tilgjengelig for å hjelpe deg med å tilpasse dine behov for arbeidsflyt.

Skjemaer og favoritter

Miljøinnstillinger

Eliminer avfall og ineffektivitet knyttet til
forhåndsutskrevne skjemaer. Lagre skjemaer,
markedsføringsmaterialer eller andre dokumenter som
skrives ut ofte, på Internett, og skriv dem ut ved behov.

Velg mellom flere utskriftsinnstillinger som hjelper til
med å redusere energi-, papir- og tonerforbruk.

Endre språk³

Showroom

Du kan enkelt endre språket som vises på
berøringsskjermen – støtte for 18 språk.

Vis en egendefinerbar, rullende lysbildefremvisning på
fargeberøringsskjermen for å reklamere for bedriften
din eller produktene dine eller for å formidle viktige
meldinger til kunder eller ansatte.

Enkel enhetsadministrasjon
Administrer utskriftsmiljøet effektivt med Lexmark MarkVision Enterprise. Denne
kostnadsfrie, nettleserbaserte programvaren gir deg fullstendig oversikt over alle
nettverksskriverne og de multifunksjonelle skriverne dine, uavhengig av produsent. Med
MarkVision Enterprise er det enkelt for administratorer å konfigurere, spore, vise, feilsøke
og administrere enheten forebyggende gjennom hele levetiden, fra øyeblikket du kobler
dem til nettverket, og til dagen de kasseres.

Lexmark C950de : høydepunkter
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
omsetningen 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.

Jevn farge, hver gang
Ønsket farge
PANTONE 346 C

Uten navngitt
fargeerstatning

Med navngitt
fargeerstatning

Du kan trygt opprette profesjonelle dokumenter internt og vite at de navngitte
fargene i selskapets varemerke og logo blir skrevet ut nøyaktig og konsekvent
hver gang. Ved hjelp av Lexmarks navngitte fargeerstatning, inkludert som
standard på enheten din, kan brukere angi spesifikke fargeverdier for enkel
fargetilpasning, inkludert PANTONE®-farge og farger i DIC-fargeveiledningen.

Beskytter informasjonen din
Flerlags sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte enheter, dokumenter, data og
nettverk, fra dataene som går gjennom nettverket ditt, til sidene som skrives ut.
Støtter en rekke kontroller for brukerverifisering og -autorisering.

l 

Med kortleseralternativet kan brukere verifisere med nærhet eller drakort.

l 

Avansert harddiskkryptering beskytter sensitive data på den valgfrie diskstasjonen til
skriverne.

l 

Automatisk, planlagt eller manuell disksletting fjerner skjulte data (valgfritt for harddisk)

l 

IPSec-, SNMPv3- og 802.1x-nettverkssikkerhet er støttet.

l 

Loggføring av sikkerhetsrapporter sporer og identifiserer sikkerhetsrisikoer.

l 

Miljøvennlig utskrift
C950de gjør det enkelt å skrive ut på en ansvarlig måte. Noen av funksjonene er tosidig
utskrift for å spare papir, øko-modus for å redusere papir- og tonerforbruk og en
hvileknapp for hvilemodus for å spare strøm. C950de hjelper også til med å spare strøm
ved hjelp av fikseringsenheten med øyeblikkelig oppvarming og den spesialutformede
toneren som fikserer ved lav temperatur.

Lexmark C950de : bestillingsinformasjon
Lexmark C950de

2400 Image Quality1200 x 1200 dpi
Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift

2400 Image Quality520
arks skuff

Standard
Tilleggsutstyr

2400 Image Quality1200 x
1200 dpi

100 arks flerbruksmater520 ark
Skuffestativ

Kompatibel med C950de
Part #
C950X2KG
C950X2CG
C950X2MG
C950X2YG
C950X71G
C950X73G
C950X76G
25A0013
21Z0357

Rekvisita
C950 sort tonerkassett med ekstra høy ytelse
C950 cyan tonerkassett med ekstra høy ytelse
C950 magenta tonerkassett med ekstra høy ytelse
C950 gul tonerkassett med ekstra høy ytelse
C950, X950/2/4 sort/hvitt-fotolederenhet 1-pakning
C950, X950/2/4 fargefotolederenhet 3-pakning
C950, X950/2/4 flaske for overflødig toner
Stiftemagasin
Stiftemagasin til enhet med stift/hull/fals

Part #
1025041
1025042
1025043
14F0245
27X0014

Minne-tilleggsutstyr
Tilleggsminne 256MB
Tilleggsminne 512MB
Tilleggsminne 1GB
Flashminne 256 MB
160+ GB harddisk

Part #
22Z0183
22Z0184
22Z0182
57X9000

Applikasjonsløsninger
C950-kort for IPDS
C950-kort for PRESCRIBE-emulering
C950 skjema- og strekkodekort
Lexmark PrintCryption kort

Part #
27X0030
14F0042
1021294

Tilkoplinger
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådløs printserver
MarkNet N8130 fiber Ethernet
USB-kabel, 2 meter

14F0000
1021231
14F0100

Parallellkort
Parallellkabel (10’)
RS-232C serielt grensenittkort

Part #
40X7569
40X7540
40X7560

Slitedeler som skiftes av bruker
C950, X95x vedlikeholdssett for fikseringsenhet, 320K, 220-240V
C950, X95x 160K-vedlikeholdssett
C950, X95x 480K-vedlikeholdssett

Lexmark C950de : bestillingsinformasjon

Lexmark C950de
Part #
22Z0083

Model
Lexmark C950de

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

Papirbehandling
C950, X95x 2520-arks tandem skuffmodul
C950, X95x 3 x 520-arks skuffstativ
C950, X95x 520-arks skuffestativ
C950, X95x 2000-arks høykapasitetsmater
C950, X95x 3500-arks etterbehandler (4-hulls)
C950, X95x hefteetterbehandler (4-hulls)
C950, X95x bannerskuff

Part #
2354207P
2354208P
2354209P
2354210P
2354211P

Forlenget / oppgradert garanti
C950 Forlengelse av garanti til totalt 2 år, Hos kunden service
C950 Forlengelse av garanti til totalt 3 år, Hos kunden service
C950 Forlengelse av garanti til totalt 4 år, Hos kunden service
C950 Forlengelse av garanti til totalt 5 år, Hos kunden service
C950 Fornyelse av garanti Hos kunden-service 1 år

Part #
2354214

Installasjonsservice
C950 tjeneste for installering/avinstallering

In the box
Lexmark C950de-fargeskriver, Opptil 11 000*
sider med tonerkassetter i farger (CMY),
Opptil 16 000* sider med sort tonerkassett,
Bildebehandlingsenheter i sort, cyan, magenta
og gul, CD med programvare og dokumentasjon,
Strømledning(er), Oppsettsveiledninger
(lokal- og nettverkstilknytning), Erklæring om
begrenset garanti, Informasjon om Lexmarks
kassettinnsamlingsprogram
*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for
kontinuerlig sort og sammensatt CMY opptil dette
antallet standardsider i henhold til ISO/IEC 19798.

Lexmark C950de : produktspesifikasjoner

Lexmark C950de
Utskrift
Utskriftsteknologi
Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt): Opptil
Utskriftshastighet (A4, farger): Opptil
Tid til første utskriftsside (sort/hvitt)
Tid til første utskriftsside (farger)
Utskriftskvalitet, sort
Utskriftskvalitet, farger
Minne, standard
Minne, maksimum
Støynivå under drift
Maksimal belastning på en måned: Opptil
Anbefalt månedlig sidevolum
Rekvisita
Papirbehandling
Papirbehandling (standard)
Tilleggsutstyr papirbehandling

Farge-LED
50 sider per minutt
45 sider per minutt
5.2 sekunder
7.7 sekunder
1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
1024 MB
2048 MB
53 dBA
225000 sider pr. måned
4000 - 33000 Sider

Papirkapasitet inn, standard: Opptil
Papirkapasitet inn, maksimum: Opptil
Støttede mediastørrelser

520 arks skuff, 500 arks papirmottak, Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift, 100 arks flerbruksmater
520 ark Skuffestativ, 2 520 ark Tandemskuffmodul, Papirstabler for hefteproduksjon, Arkmater for bannerpapir, 3 500
arks papistabler, 2 000 arks høykapasitetsmater, Møbel til 3 x 520 arks mater
620 ark på 75 g/m2
5140 ark på 75 g/m2
Mer informasjon i «Card Stock & Label Guide», Transparenter, Vanlig papir, Kartong, Glanset papir, Konvolutter, Etiketter

General
Funksjon
Garanti
Produktsertifiseringer
Størrelse (mm - H x B x D)

Fargeutskrift
1-Year Onsite Service, Next Business Day
www.lexmark.no
565 x 640 x 685 mm

Anbefalt månedlig sidevolum
Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert
på det gjennomsnittlige antallet sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler
at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervallet av hensyn til at enheten skal fungere optimalt,
basert på faktorer som f.eks.: etterfyllingsintervaller for rekvisita og papir, hastighet og typisk kundebruk.
Maksimal belastning på en måned
Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette
måltallet gir muligheten til å sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner
fra Lexmark.
Fotnoter
1
	Kilde: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document
Solutions Consulting Service», august, 2008
2
	Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig CMY i samsvar med
ISO/IEC19798.
3
	Endre språk er et alternativ under installering.
4
	Illustrasjonen viser en forstørret beskrivelse av berøringsskjermen.

Skriv ut mindre. Spar mer.
www.lexmark.no

Varemerker
AirPrint og AirPrint-logoen er Apple Computer, Inc. varemerker. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® er et registrert
varemerke av Pantone, Inc. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten nærmere varsel. ENERGY
STAR® er et USA-registrert merke. Andre varemerker tilhører de respektive eiere. Lexmark og Lexmark med
diamantmerket er Lexmark International, Inc. varemerker, registrert i de forente stater og/eller andre land.

