Lexmark C746-serien Farvelaserprintere

Nu kan du få farver i høj kvalitet til
mellemstore arbejdsgrupper.
Lexmark C746-seriens farvelaserprintere tilbyder brugervenlige funktioner og en pålidelig
ydelse, der er vigtig for mellemstore arbejdsgrupper. Energibesparende funktioner gør
miljøansvarlig udskrivning nemmere.

Funktioner der optimerer dit arbejde

Ønsket farve
PANTONE 346 C

Uden navngiven
farveerstatning

Med navngiven
farveerstatning

Nem farvematching

Fleksibel inputkapacitet

Brug mindre strøm

Walk-up udskrivning fra USB

Understøttelse af flere medier

Hurtig dataoverførsel

Miljøvenlig udskrivning

Avanceret sikkerhed

Match virksomhedsfarver hver gang
og udskriv marketingmaterialer
internt med Lexmarks navngivne
erstatninger.

Ultrapålidelig papirindføring
understøtter forskellige medier, inkl.
karton, vinyletiketter, bannermedier
mv.

Med mulighed for 550-arks skuffer,
en særlig medieskuffe og en 2000siders højkapacitetsindføring kan du
tilpasse dine inputmuligheder, så de
passer til dine udskrivningsbehov.

Med Gigabit Ethernet netværk
accepterer enheden hurtigt
udskrivningsjob på tværs af
netværket.

Lynfikseringsenheden reducerer
energiforbruget og sørger for en tid
til første side på bare 9 sekunder
– både i sort/hvid og farve.

Udskriv ansvarligt med økoindstillinger
og slumretilstand, der reducerer
energiforbruget til mindre end én watt.

USB-porten på fronten er praktisk,
fordi du kan gå hen til printeren og
nemt udskrive PDF’er og mange
printbare billedfilformater.

Beskyt din enhed, dine data
og dit netværk med innovative
sikkerhedskontroller, som f.eks.
autentificering og godkendelse.

Lexmark C746-serien : oversigt

Klare farver i høj kvalitet
Stol på Lexmark C746-seriens farvelaserprintere til farveudskrivning i den høje kvalitet, der er vigtig
for virksomheder. Hurtighed og pålidelighed betyder mindre ventetid og færre afbrydelser. Du får
vedvarende og hurtigt skarpe og flotte dokumenter.
• Match virksomhedsfarver på marketingmateriale og brand-følsom tekst og grafik med
Lexmarks navngivne erstatninger og PANTONE® kalibrering.
• Processoren med høj hastighed og Gigabit Ethernet-netværk betyder hurtig dataoverførsel
og hurtig behandling – også ved komplekse farvedokumenter.
• Udskriv hurtigt med hastigheder op til 33 ppm og en tid til første side på bare 9 sekunder
– både i sort/hvid og farve.
• Med Lexmark High Yield tonerkassetter kan du udskrive op til 12.000 sider pr. kassette i sort/
hvid og 7.000 sider pr. kassette i farve.1

Produktivitet bliver nemt
Kombinationen af de brugervenlige funktioner og en pålidelig ydelse betyder, at forretningsprocesser er
intuitive og at du nemmere bliver produktiv. Forøg effektiviteten med workflowforbedrende genveje, der
er designet til at reducere unødvendig udskrivning og til forenkling af processer.
• LCD-skærmen på 2,4» (6 cm) er nem at læse, og farvegrafikken gør navigation og
problemløsning intuitiv.
• Udvid inputkapaciteten med ekstra papirskuffer, så du kan ilægge flere papirtyper og
presse den samlede inputkapacitet op til 4.300 ark.
• Opret tilpassede meddelelser, der giver brugbare informationer, som f.eks. telefonnumre til
helpdesken.
• Nem håndtering af forbrugsstoffer gennem programmerbare alarmer, der automatisk
sender beskeder om genbestilling.

Bæredygtigt design
Miljøvenlig udskrivning og energibesparende funktioner gør det nemt at udskrive miljøansvarligt. Brug
færre råmaterialer med funktioner, der reducerer antallet af udskrevne sider, samt Lexmarks gratis
kassetteretur- og genbrugsprogrammer.
• Brug mindre el med slumretilstand, der reducerer energiforbruget til mindre end én watt
og overholder flere standarder for energihåndtering.
• Vælg mellem flere udskrivningsindstillinger, der medvirker til at reducere energi-, papir- og
tonerforbruget.
• Kassetter er berettigede til Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), der tilbyder en
række gratis og nemme returmuligheder, som er designet til din virksomheds størrelse og
udskrivningsmængde. Besøg www.lexmark.com/recycle for flere informationer.2
• Reducer papirforbruget med op til 50% og reducer din miljøpåvirkning med duplex
udskrivning.3

Lexmark C746-serien : bestillingsinformationer
Kompatibel med hele Lexmark C746-serien
Part #
C746H1KG
C746A1CG
C746A1MG
C746A1YG
C734X77G
C734X20G
C734X24G

Tonerkassetter
C746, C748 Sort højtydende returprogramtonerpatron
C746, C748 Cyan højtydende returprogramtonerpatron
C746, C748 Magenta returprogramtonerpatron
C746, C748 Gul returprogramtonerpatron
Spildtonerboks
Photoconductor-enhed
Photoconductor-enhed, pakke med fire

Part #
3052765
34T5114
16C0379

Møbler
Swivel Cabinet
C74x, X74x Caster Base
T Lav printerstand

Part #
1025041
1025042
1025043
14F0245
27X0014

Hukommelse optioner
256 MB DDR2-DRAM
512 MB DDR2-DRAM
1024 MB DDR2-DRAM
256 MB Flash kort
160+ GB harddisk

Part #
57X9000

Softwareløsninger
Lexmark PrintCryption Card

41G0195
41G0196
41G0194

C746 Kort til IPDS
C746-kort til PRESCRIBE-emulering
C746 Formularer og stregkode-kort

Part #
27X0030
1021294
14F0000
1021231
14F0100

Tilslutning
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådløs printserver
USB-kabel (3 m.)
Parallelt 1284-B-interfacekort
Parallelkabel
RS-232C serielt interfacekort

Part #
40X8111
40X5168
40X5152
40X6401

Udskiftelige dele
C74x, X74 Fuservedligeholdelse – 220-240 V
Pick Tire
Pick Tire, Specialty Media Drawer
Transfer Belt Maintenance Kit

Lexmark C746n
Part #
41G0021

Model
Lexmark C746n

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirhåndtering
550-arks skuffe
2.000-arks højkapacitetsindføring
550-arks skuffe til særlige medier
Afstandsmodul på 12,2 cm

Part #
2354996P
2354997P
2354998P
2354999P
2355000P

Udvidet garanti
C746 2 års samlet (1+1) onsite service
C746 3 års samlet (1+2) onsite service
C746 4 års samlet (1+3) onsite service
C746 5 års samlet (1+4) onsite service
C746 1 års onsite service, fornyelse

Part #
2355003

NC
C746 Installation Service

In the box

Lexmark C746n farvelaserprinter, Op til
6.000*-siders farvetonerkassetter (CMY)
(starter), Op til 6.000*-siders sort tonerkassette
(starter), Photoconductor-enhed, Software- og
dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal
tilslutning), Erklæring om begrænset garanti,
Informationer om Lexmark Cartridge Collection
Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller
sammensat CMY erklæret kassetteydelse
i enkeltsidet (simpleks) tilstand op til dette
antal standardsider i overensstemmelse med
ISO/IEC 19798.

Lexmark C746dn
Part #
41G0071

Model
Lexmark C746dn

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirhåndtering
550-arks skuffe
2.000-arks højkapacitetsindføring
550-arks skuffe til særlige medier
Afstandsmodul på 12,2 cm

Part #
2354996P
2354997P
2354998P
2354999P
2355000P

Udvidet garanti
C746 2 års samlet (1+1) onsite service
C746 3 års samlet (1+2) onsite service
C746 4 års samlet (1+3) onsite service
C746 5 års samlet (1+4) onsite service
C746 1 års onsite service, fornyelse

Part #
2355003

NC
C746 Installation Service

In the box

Lexmark C746dn farvelaserprinter, Op til
6.000*-siders farvetonerkassetter (CMY)
(starter), Op til 6.000*-siders sort tonerkassette
(starter), Photoconductor-enhed, Software- og
dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal
tilslutning), Erklæring om begrænset garanti,
Informationer om Lexmark Cartridge Collection
Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller
sammensat CMY erklæret kassetteydelse
i enkeltsidet (simpleks) tilstand op til dette
antal standardsider i overensstemmelse med
ISO/IEC 19798.

Lexmark C746dtn
Part #
41G0121

Model
Lexmark C746dtn

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirhåndtering
550-arks skuffe
2.000-arks højkapacitetsindføring
550-arks skuffe til særlige medier
Afstandsmodul på 12,2 cm

Part #
2354996P
2354997P
2354998P
2354999P
2355000P

Udvidet garanti
C746 2 års samlet (1+1) onsite service
C746 3 års samlet (1+2) onsite service
C746 4 års samlet (1+3) onsite service
C746 5 års samlet (1+4) onsite service
C746 1 års onsite service, fornyelse

Part #
2355003

NC
C746 Installation Service

In the box

Lexmark C746dtn farvelaserprinter, Inkluderer
550 arks skuffe, Op til 6.000*-siders
farvetonerkassetter (CMY) (starter), Op til
6.000*-siders sort tonerkassette (starter),
Photoconductor-enhed, Software- og
dokumentations-cd, Strømkabel/strømkabler,
Opsætningsvejledninger (netværk og lokal
tilslutning), Erklæring om begrænset garanti,
Informationer om Lexmark Cartridge Collection
Program
*Gennemsnitlig fortløbende sort eller
sammensat CMY erklæret kassetteydelse
i enkeltsidet (simpleks) tilstand op til dette
antal standardsider i overensstemmelse med
ISO/IEC 19798.

Lexmark C746-serien : produktspecifikationer

2,4” (6-cm) LCD

Skuffe til 550 ark

Skuffe til 550 ark
Skuffe til 550 ark

Høj kapacitets arkføder til 2.000 ark

Skuffe til 550 ark

Caster Base
Caster Base

Standard
Valgfri

Produktspecifikationer

Lexmark C746n

Lexmark C746dn

Lexmark C746dtn

Udskrivning
Display
Udskriftshastighed: Op til

2,4 inch (6 cm) farve LCD display
Sort: 33 ppm / Farve: 33 ppm

Tid indtil første side

Sort: 9 sekunder / Farve: 9 sekunder

Printopløsning, farve

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processor

800 MHz

Hukommelse

Standard: 512 MB / Maksimum: 1536 MB

Harddisk

Option available

Anbefalet månedlig sideantal4
Maksimal månedlig duty cycle: Op til

1500 - 9200 Sider
85000 sider pr. måned

5

Tilbehør
Tilbehør - ydelse
Kassette(r) sendes med produktet

7.000¹ sider farve tonerkassetter, 12.000¹ sider sort High Yield tonerkassette
6.000¹ sider farve Return Program tonerkassetter (starter), 6.000¹ sider sort Return Program tonerkassette (starter)

Papirhåndtering
Papirhåndtering (standard)

550 ark Inputskuffe, 300 ark Udskriftsbakke, 100 ark
MP-arkføder

Papirhåndteringsoptioner
Papirinput kapacitet: Op til

550 ark Inputskuffe, 550 ark Arkføder, 300 ark
Udskriftsbakke, Integreret duplexudskrivning, 100 ark
MP-arkføder

550 siders Specialty Media skuffe, 550 ark Arkføder, 2.000 ark højkapacitetsføder
Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir
/ Maksimum: 4300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt
papir

Papiroutput kapacitet: Op til

Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir
/ Maksimum: 4300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt
papir

Standard: 1200 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir
/ Maksimum: 4300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt
papir

Standard: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Understøttede medietyper
Understøttede mediestørrelser

550 ark Inputskuffe, 300 ark Udskriftsbakke, Integreret
duplexudskrivning, 100 ark MP-arkføder

se karton og etiketvejledningen, vinyletiketter, transparenter, Karton, papiretiketter, konvolutter, almindeligt papir
A6, 10 konvolut, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, B5, DL Konvolut, C5 Konvolut, B5 konvolut, A5, A4, 9 konvolut, 7 3/4 konvolut, Oficio

Generelt
Standard tilslutning
Netværkstilslutning (option)

Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Foran USB 2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret (Type B)
Intern MarkNet™ N8250 802.11b/g/n trådløs

Lokale porte (option)

Intern seriel RS-232C, Intern 1284-B Bidirectional Parallel

Lydniveau, i brug

54 dBA

Produktgaranti
ENERGY STAR

1-Year Onsite Service, Next Business Day
No

Specifiseret anvendelses miljø
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt (kg)

Yes

455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg

455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg

Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY erklæret kassetteydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. 2 Trådløs ikke tilgængelig i alle
lande. 3 Ikke tilgængelig på Lexmark C746n. 4 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. 5 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.
1

Yes

Højde: 0-3.048 meter, Fugtighed: 8 til 80% relativ fugtighed, Temperatur: 16 til 32°C
582 x 435 x 545 mm / 29.7 kg

