Lexmark X740-serien Multifunksjonelle fargelaserskrivere

Robuste multifunksjonelle fargelasere for
produktive arbeidsgrupper
De multifunksjonelle fargelaserskriverne i Lexmark X740-serien øker effektiviteten og
leverer fargedokumenter med høy kvalitet. Sikkerhetskontroller og løsninger for forbedret
arbeidsflyt gjør det enkelt og trygt å skrive ut store volum.

Funksjoner som optimaliserer arbeidet ditt

Ønsket farge
PANTONE 346 C

Uten navngitt
fargeerstatning

Med navngitt
fargeerstatning

Korrekte firmafarger

Intuitiv fargeberøringsskjerm.

Praktiske oppdateringer

Fleksibel inntakskapasitet

Tosidig utskrift

USB-utskrift fra skriveren

Miljøvennlige utskrifter

Kortlesersikkerhet

Med Lexmarks navngitte
fargeerstatning kan du tilpasse
dine firmafarger og skrive ut
markedsføringsmateriell internt.

Reduser papirforbruket med opptil
50 % og reduser innvirkningen på
miljøet med tosidig utskrift.

Betjen skriveren enkelt og intuitivt
ved hjelp av fargeberøringsskjermen
på 7 tommer.

Den praktiske USB-porten på
forsiden gjør det mulig å stå
ved skriveren og forhåndsvise,
skrive ut og skanne PDF-filer og
mange andre utskriftsvennlige
bildefilformater.

Forhåndsvis dokumenter og endre
utskriftsinnstillinger som tosidig
utskrift, direkte på enheten.

Skriv ut ansvarsbevisst med
miljøinnstillinger som gir
deg muligheten til å tilpasse
utskriftsinnstillinger og med
hvilemodus som reduserer
strømforbruket til mindre enn én watt.

Med ekstra 550 arks matere og
2000 arks høykapasitetsmater kan
du tilpasse inntaksalternativene til å
svare til utskriftsbehovene.

Med kortleseralternativet kan
brukerne autentisere seg med et
kort som holdes inntil eller trekkes.

Lexmark X740-serien : oversikt

Slitesterke farger
De multifunksjonelle fargelaserskriverne i X740-serien gir deg fargeutskrift, skanning og kopiering
av høy kvalitet. Hurtighet og pålitelighet gir minimalt med venting og få avbrytelser.
• Med Lexmarks navngitte fargeerstatning og PANTONE®-kalibrering kan du tilpasse farger på
markedsføringsmateriell samt tekst og grafikk som er spesielt utformet for varemerket, etter
firmaprofilen.
• Med Lexmarks høykapasitetskassetter kan du skrive ut opptil 12 000 sider per kassett i sort
og 10 000 sider per kassett i farger.1
• Skriv ut og kopier raskt med hastighet på opptil 33 sider i minuttet og tid til første side på så
raskt som 9 sekunder i både sort og farger.
• Med høyhastighetsprosessor, 512 MB RAM og Gigabit Ethernet-nettverkstilkoblinger får du
raske dataoverføringer og rask behandlig selv av detaljerte fargedokumenter.
• Svært pålitelig papirmating med støtte for ulike materialer, inkludert kartong, vinyletiketter,
bannere med mer.

Forenklet produktivitet
Kombinasjonen av brukervennlige funksjoner og pålitelig ytelse gir intuitive arbeidsprosesser og
produktive brukere. Øk effektiviteten med løsninger som forbedrer arbeidsflyt og snarveier som er
utviklet for å redusere unødvendig utskrift og forenkle prosesser.
• Den brukervennlige fargeberøringsskjermen på 7 tommer avgir lyd når den berøres og har
nettbrettlignende navigering for å gjøre betjeningen intuitiv og enkel.
• Utvid inntakskapasiteten med tilleggsskuffer som gjør det mulig å legge i flere papirtyper.
Dette kan øke den samlede inntakskapasiteten til opptil 4300 ark.
• Skriv ut og kopier dokumenter raskt ved hjelp av fikseringsenheten med øyeblikkelig
oppvarming som også reduserer strømforbruket.
• Opprett tilpassede meldinger for å gi nyttig informasjon som telefonnumre til helpdesk.
• Administrer rekvisita enkelt med programmerbare varsler som sender bestillingsvarsler
automatisk.

Sikkerhet er standard
Med de multifunksjonelle fargelaserskriverne i X740-serien fra Lexmark kan du skrive ut trygt og
sikkert. Sensitiv informasjon beskyttes. Avanserte sikkerhetskontroller gir deg tryggheten om at
verdifulle forretningsdata er beskyttet ved alle nivåer: fra brukerautentisering til sikkerhetsovervåking
og disksletting.2
• Med brukerautentisering kan du tilpasse personlige tilgangsrettigheter etter
brukerpålogging og gruppemedlemsskap, inkludert LDAP-grupper.
• Beskytt sensitive data som sendes til enheten med nettverkssikkerhetsprotokollene
IPSec, SNMPv3 og 802.1x og kryptering av harddisk.2
• Fjern sensitive data ved hjelp av automatisk, tidsplanlagt eller manuell disksletting som
overholder myndighetens sikkerhetsstandarder.2
• Loggføring av sikkerhetsrapporter sporer og identifiserer sikkerhetsrisikoer.
• Øk sikkerheten for skannede dokumenter med søtte for PDF 1.6.

Lexmark X740-serien : bestillingsinformasjon
Kompatibel med hele X740-serien fra Lexmark
Part #
X746H1KG
X746A1CG
X746A1MG
X746A1YG
C734X77G
C734X20G
C734X24G

Rekvisita
X746, X748 Sort høykapasitets Return Programtonerkassett
X746, X748 Cyan Return Program-tonerkassett
X746, X748 Magenta Return Program-tonerkassett
X746, X748 Gul Return Program-tonerkassett
Toneroppsamlingsboks
Fotoleder, sort (K)
Fotoleder, sort + farger (CMYK)

Part #
3052765
34T5114
16C0379

Møbler
Sokkel m/ skuff
C74x, X74x Caster Base
Møbel, lavt uten skap

Part #
1025041
1025042
1025043
14F0245

Minne-tilleggsutstyr
Tilleggsminne 256MB
Tilleggsminne 512MB
Tilleggsminne 1GB
Flashminne 256 MB

Part #
57X9000

Applikasjonsløsninger
Lexmark PrintCryption kort

34T5121
34T5122
34T5120

X746, X748 Kort for IPDS
X746, X748 Kort for PRESCRIBE-emulering
X746, X748 Skjema- og strekkodekort

Part #
27X0030
1021294
14F0000
1021231
14F0100

Tilkoplinger
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådløs printserver
USB-kabel, 2 meter
Parallellkort
Parallellkabel (10’)
RS-232C serielt grensenittkort

Part #
40X8111
40X5187

Slitedeler som skiftes av bruker
C74x, X74x Vedlikehold av fikseringsenhet 220–240 V
Vedlikeholdssett for skanner separatorpute (30 000 ark)

40X5188

Vedlikeholdssett for skanner inntrekksvalse (120 000 ark)

40X5189
40X5168
40X5152
40X6401

Pick Pads til skanner dokumentmater (200 000 ark)
Pick Tire
Pick Tire, Specialty Media Drawer
Vedlikeholdssett for overføringsbelte

Lexmark X746de
Part #
34T5056

Model
Lexmark X746de

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirbehandling
Arkmater 550 ark
Arkmater 2000 ark
550 arks mater for spesialpapir
Høydemodul 12,2 cm

Part #
27X0014

Minne-tilleggsutstyr
160+ GB harddisk

Part #
2355052P
2355053P
2355054P
2355055P
2355056P

Forlenget / oppgradert garanti
X746: totalt 2 års service på stedet (1+1)
X746: totalt 3 års service på stedet (1+2)
X746: totalt 4 års service på stedet (1+3)
X746: totalt 5 års service på stedet (1+4)
X746: fornyelse for 1 års service på stedet

Part #
2355059

Installasjonsservice
X746 Installation Service

In the box

Lexmark X746de multifunksjonell
fargelaserskriver, Opptil 6000* sider med
tonerkassetter i farger (CMY), Opptil
6000* sider med sort tonerkassett,
Fotolederenhet, CD med programvare
og dokumentasjon, Strømledning(er),
RJ-11-telefonledning eller -adapter
(avhengig av land), Oppsettsveiledninger
(lokal- og nettverkstilknytning), Erklæring om
begrenset garanti, Informasjon om Lexmarks
kassettinnsamlingsprogram
*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet
for kontinuerlig sort eller kontinuerlig
sammensatt CMY for enkeltsidig modus opptil
dette antallet standardsider i samsvar med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X748de
Part #
34T5057

Model
Lexmark X748de

2355083P
2355084P

X748: totalt 5 års service på stedet (1+4)
X748: fornyelse for 1 års service på stedet

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirbehandling
Arkmater 550 ark
Arkmater 2000 ark
550 arks mater for spesialpapir
Høydemodul 12,2 cm

Part #
2355087

Installasjonsservice
X748 Installation Service

Part #
X748H1CG
X748H1MG
X748H1YG

Rekvisita
X748 Cyan høykapasitets Return Program-tonerkassett
X748 Magenta høykapasitets Return Programtonerkassett
X748 Gul høykapasitets Return Program-tonerkassett

Part #
2355080P
2355081P
2355082P

Forlenget / oppgradert garanti
X748: totalt 2 års service på stedet (1+1)
X748: totalt 3 års service på stedet (1+2)
X748: totalt 4 års service på stedet (1+3)

In the box

Lexmark X748de multifunksjonell
fargelaserskriver, Opptil 10 000* sider
med tonerkassetter i farger (CMY), Opptil
12 000* sider med sort tonerkassett,
Fotolederenhet, CD med programvare
og dokumentasjon, Strømledning(er),
RJ-11-telefonledning eller -adapter
(avhengig av land), Oppsettsveiledninger
(lokal- og nettverkstilknytning), Erklæring om
begrenset garanti, Informasjon om Lexmarks
kassettinnsamlingsprogram
*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet
for kontinuerlig sort eller kontinuerlig
sammensatt CMY for enkeltsidig modus opptil
dette antallet standardsider i samsvar med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X748dte
Part #
34T5058

Model
Lexmark X748dte

2355083P
2355084P

X748: totalt 5 års service på stedet (1+4)
X748: fornyelse for 1 års service på stedet

Part #
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Papirbehandling
Arkmater 550 ark
Arkmater 2000 ark
550 arks mater for spesialpapir
Høydemodul 12,2 cm

Part #
2355087

Installasjonsservice
X748 Installation Service

Part #
X748H1CG
X748H1MG
X748H1YG

Rekvisita
X748 Cyan høykapasitets Return Program-tonerkassett
X748 Magenta høykapasitets Return Programtonerkassett
X748 Gul høykapasitets Return Program-tonerkassett

Part #
2355080P
2355081P
2355082P

Forlenget / oppgradert garanti
X748: totalt 2 års service på stedet (1+1)
X748: totalt 3 års service på stedet (1+2)
X748: totalt 4 års service på stedet (1+3)

In the box

Lexmark X748dte multifunksjonell
fargelaserskriver, Leveres med en 550arks skuff, Opptil 10 000* sider med
tonerkassetter i farger (CMY), Opptil
12 000* sider med sort tonerkassett,
Fotolederenhet, CD med programvare
og dokumentasjon, Strømledning(er),
RJ-11-telefonledning eller -adapter
(avhengig av land), Oppsettsveiledninger
(lokal- og nettverkstilknytning), Erklæring om
begrenset garanti, Informasjon om Lexmarks
kassettinnsamlingsprogram
*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet
for kontinuerlig sort eller kontinuerlig
sammensatt CMY for enkeltsidig modus opptil
dette antallet standardsider i samsvar med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X740-serien : produktspesifikasjoner

7 tommers berøringsskjerm

Arkmater 550 ark
Arkmater 550 ark

Arkmater 2000 ark

Arkmater 550 ark

Sokkel med hjul

Standard
Tilleggsutstyr

Sokkel med hjul

Produktspesifikasjoner

Lexmark X746de

Lexmark X748de

Lexmark X748dte

Utskrift
Brukerpanel
Utskriftshastighet: Opptil

Lexmark e-Task 7-tommer (17,8 cm) farge pekeskjerm
Sort: 33 sider per minutt / Farge: 33 sider per minutt

Tid til første utskriftsside

Sort: 9 sekunder / Farge: 9 sekunder

Utskriftskvalitet, farger

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

Minne / Prosessor

Standard: 512 MB / Maksimum: 1536 MB

Harddisken

Tilleggsutstyr tilgjengelig

Inkludert i konfigurasjonen

Anbefalt månedlig sidevolum4
Maksimal belastning på en måned: Opptil

Inkludert i konfigurasjonen

3000 - 10000 Sider
100000 sider pr. måned

5

Kopi
Kopihastighet: Opptil
Tid til første kopiside

Sort: 33 kopisider i minuttet / Farge: 33 kopisider i minuttet
Sort: 13 sekunder / Farge: 13.5 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400%

Skann
Tosidig skannerhastighet: Opptil
Skannerhastighet: Opptil

A4, sort/hvitt: 12 / 12 enkelt-sider i minuttet - A4, farger: 12 / 12 enkelt-sider i minuttet
A4, sort/hvitt: 34 / 35 enkelt-sider i minuttet - A4, farger: 33 / 35 enkelt-sider i minuttet

Skannertype

Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater

Skanneroppløsning

600 x 600 ppi

Faks
Modemhastighet
Overføringshastighet, faks

33.6 Kbps
< 3 sekunder per side

Rekvisita
Rekvisita varighet

Fargekassetter (CMY) for 7 000¹ sider, Tonerkassett for
12 000¹ sider sort

Fargekassetter (CMY) for 7 000¹ sider, Tonerkassett for
12 000¹ sider sort, Fargekassetter (CMY) for 10 000¹
sider pr.

Fargekassetter (CMY) for 7 000¹ sider, Tonerkassett for
12 000¹ sider sort, Fargekassetter (CMY) for 10 000¹
sider pr.

Toner(e) levert med produkt

6 000¹ siders farge-introduksjons-returprogramtonerkassetter (CMY), 6 000¹ siders sort-introduksjonsreturprogram-tonerkassett

12 000¹ siders sort-returprogram-tonerkassett, 10 000¹
siders farge returprogram-tonerkassetter (CMY)

12 000¹ siders sort-returprogram-tonerkassett, 10 000¹
siders farge returprogram-tonerkassetter (CMY)

550 arks mater, 250 arks papirmottak, Integrert
550 arks mater, 250 arks papirmottak, Integrert
dupleksenhet for tosidig utskrift, 100 arks flerbruksmater dupleksenhet for tosidig utskrift, 100 arks flerbruksmater

550 arks mater, 550 arks mater, 250 arks papirmottak,
Integrert dupleksenhet for tosidig utskrift, 100 arks
flerbruksmater

Papirbehandling
Papirbehandling (standard)

Tilleggsutstyr papirbehandling
Papirkapasitet inn: Opptil

550 arks skuff for spesialmedie, 550 arks mater, 2 000 arks høykapasitetsmater

Standard: 650 ark på 75 g/m2 / Maksimum: 4300 ark
på 75 g/m2

Standard: 650 ark på 75 g/m2 / Maksimum: 4300 ark
på 75 g/m2

Standard: 1200 ark på 75 g/m2 / Maksimum: 4300 ark
på 75 g/m2

Papirkapasitet ut: Opptil

Standard: 250 ark på 75 g/m2 / Maksimum: 250 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Mer informasjon i “Card Stock & Label Guide”, Vinyletiketter, Transparenter, Kartong, Papir-etiketter, Konvolutter, Vanlig papir

Håndterer papirstørrelse

A6, 10-konvolutt, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, B5, DL-konvolutt, C5-konvolutt, B5-konvolutt, A5, A4, 9-konvolutt, 7 ¾-konvolutt, Oficio

General
Standard tilkoblinger

Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, Frontmontert USB 2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert port (type A), USB 2.0
spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B)

Nettverkstilkoplinger (ekstrautstyr)

Intern MarkNet™ N8250 802.11b/g/n trådløs

Lokale tilkoplinger (ekstrautstyr)
Støynivå, under drift

Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B toveis parallell

Utskrift : 59 dBA / Kopiering : 59 dBA / Skanning : 54
dBA

Garanti

Yes

Spesifisert operasjonsmiljø

8 til 80% relativ fuktighet, Temperatur: 16 til 32°C, Høyde over havet: 0 - 3048 meter

787 x 546 x 622 mm / 44.0 kg

787 x 546 x 622 mm / 44.2 kg

Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller sammensatt CMY i samsvar med ISO/IEC 19798. 2 Disksletting og kryptering krever at du har en
harddisk. 3 Endre språk er et alternativ under installeringen. 4 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.
5
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.
1

Utskrift : 57 dBA / Kopiering : 58 dBA / Skanning : 54
dBA

1-Year Onsite Service, Next Business Day

ENERGY STAR
Størrelse (tommer - H x B x L) / Vekt (kg)

Utskrift : 57 dBA / Kopiering : 58 dBA / Skanning : 54
dBA

909 x 546 x 622 mm / 48.3 kg

