Lexmark X740-serien Färglaserskrivare

Robust färgskrivare för produktiva arbetsgrupper
Lexmarks färglaserskrivare i X740-serien ökar effektiviteten och ger färgdokument av hög
kvalitet. Säkerhetskontroller och lösningar som förbättrar dina arbetsflöden ger enkel och
säker utskrift av höga utskriftsvolymer.

Funktioner som optimerar arbetet

Önskad färg
PANTONE 346 C

Utan namngiven
färgersättning

Med namngiven
färgersättning

Enkel matchning av
varumärken

Intuitiv färgpekskärm

Praktiska uppdateringar

Flexibel inmatningskapacitet

Dubbelsidig utskrift

USB-utskrift direkt vid
skrivaren

Miljövänlig utskrift

Säkerhet med kortläsare

Matcha konsekvent
varumärkets färger och skriv
ut marknadsföringsmaterial
internt med Lexmark Namngiven
färgersättning.

Minska pappersförbrukningen med
upp till 50 % och minska påverkan
på miljön med dubbelsidig utskrift.

Hantera din skrivare enkelt och
bekvämt med pekskärmen
på 7 tum (17,8 cm) som gör
navigeringen både smart och
intuitiv.

Den främre USB-porten möjliggör
bekväm förhandsgranskning,
utskrift och skanning direkt vid
skrivaren av PDF-filer och många
utskriftsbara bildfilsformat.

Förhandsgranska dokument och
ändra utmatningsinställningar
som dubbelsidig utskrift direkt vid
enheten.

Skriv ut ansvarsfullt med EcoSettings som gör att du kan
anpassa utskriftsinställningar,
och ett standbyläge där
energiförbrukningen är lägre än en
Watt.

Med tillvalsfacket för 550 ark
och högkapacitetsarkmataren
för 2 000 ark kan du anpassa
inmatningsalternativen efter dina
utskriftsbehov.

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

Lexmark X740-serien : översikt

Robusta färger av hög kvalitet
Du kan lita på att Lexmark X740-seriens färglaserskrivare ger dig de färgutskrifter av hög kvalitet
samt den skanning och kopiering ditt företag behöver. Hastigheten och tillförlitligheten innebär
minimalt med väntetid och få avbrott. Du får snabbt och konsekvent livfulla dokument.
• Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial samt i text och bild som är känsliga för
varumärket med Lexmark Namngiven färgersättning och PANTONE®-kalibrering.
• Med Lexmarks kassetter med hög kapacitet kan du skriva ut upp till 12 000 sidor per kassett
i svartvitt, och 10 000 sidor per kassett i färg.1
• Skriv ut och kopiera snabbt i hastigheter upp till 33 sidor/min och med tid till första utskrift på
9 sekunder både för svartvita utskrifter och färgutskrifter.
• Höghastighetsprocessorn, 512 MB RAM-minne och Gigabit Ethernet-nätverk innebär snabba
överföringar och snabb bearbetning även av komplicerade färgdokument.
• Mycket tillförlitlig pappersmatning som hanterar flera olika media, som kartong, vinyletiketter,
banderoller och mycket mer.

Enkel produktivitet
Kombinationen av lättanvända funktioner och tillförlitlig drift ger intuitiva affärsprocesser och högre
produktivitet. Öka effektiviteten med lösningar som förbättrar dina arbetsflöden och genvägar som är
utformade för att minska antalet onödiga utskrifter och förenkla dina processer.
• Den lättanvända färgpekskärmen på 7 tum (17,8 cm) ger ljudåterkoppling, och eftersom
navigeringen liknar den på surfplattor är det intuitivt och enkelt att hantera enheten.
• Utöka inmatningskapaciteten med tillvalsfack där du kan fylla på flera olika mediatyper
och höja den totala kapaciteten upp till 4 300 ark.
• Skriv snabbt ut och kopiera dokument med fixeringsenheten med snabbuppvärmning
som även minskar energiförbrukningen.
• Skapa anpassade meddelanden med användbar information, t.ex. telefonnummer till
internsupporten.
• Förenkla hanteringen av förbrukningsmateriel via programmeringsbara varningar som
automatiskt skickar meddelanden om nya beställningar.

Säkerhet är standard
Med Lexmarks färglaserskrivare i X740-serien skyddas dina utskrifter och din känsliga information.
Avancerade säkerhetsfunktioner gör att du kan vara säker på att värdefull affärsinformation är
skyddad i alla lägen: från användarverifiering till säkerhetsgenomgångar och diskrensning.2
• Med användarbehörighet kan du anpassa individers åtkomstbehörighet baserat på
inloggning och gruppmedlemskap, inklusive LDAP-grupper.
• Skydda känslig information som skickas till enheten med protokollen IPSec, SNMPv3 och
802.1x, samt hårddiskkryptering.2
• Ta bort känslig information med hjälp av automatisk, schemalagd eller manuell
diskrensning som uppfyller samma säkerhetsstandarder som för myndigheter.2
• Säkerhetsgranskning spårar och identifierar säkerhetsrisker.
• Öka säkerheten för skannade dokument med funktioner för PDF 1.6.

Lexmark X740-serien : orderinformation
Kompatibel med hela Lexmark X740-serien
Art nr
X746H1KG
X746A1CG
X746A1MG
X746A1YG
C734X77G
C734X20G
C734X24G

Tonerkassetter
X746, X748 Svart Return program tonerkassett med hög
kapacitet
X746, X748 Cyan Return program tonerkassett
X746, X748 Magenta Return program tonerkassett
X746, X748 Gul Return program tonerkassett
Waste Toner Box
Fotoenhet
Fotoenhet, 4-Pack

Art nr
3052765
34T5114
16C0379

Möbel
Swivel Cabinet
C74x, X74x Caster Base
Skrivarbord låg modell till T6xx-serien

Art nr
1025041
1025042
1025043
14F0245

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

Art nr
57X9000

Applikationslösningar
Lexmark PrintCryption Card

34T5121
34T5122
34T5120

X746-, X748-kort för IPDS
X746-, X748-kort för PRESCRIBE-emulering
X746, X748 Formulär och streckkodskort

Art nr
27X0030
1021294
14F0000
1021231
14F0100

Utskriftsservrar
MarkNet N8250 802.11b/g/n trådlös skrivarserver
USB-kabel (2 m)
Kort med parallelport 1284-B
Parallellkabel (3m)
Kort med seriell RS-232C-port

Art nr
40X8111
40X5187
40X5188
40X5189
40X5168
40X5152
40X6401

Utbytbara delar
C74x, X74x Underhåll för fixeringsenhet 220-240 V
ADF Separator Pad
ADF Pick Assembly
ADF Pick Pad
Pick Tire
Pick Tire, Specialty Media Drawer
Transfer Belt Maintenance Kit

Lexmark X746de
Art nr
34T5056

Modell
Lexmark X746de

Art nr
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Pappershantering
Arkmatare för 550 ark
Arkmatare för 2000 ark
Arkmatare 550 ark för specialmedia
Spacer (12,2 cm)

Art nr
27X0014

Minnestillval
160+ GB hårddisk

Art nr
2355052P
2355053P
2355054P
2355055P
2355056P

Garantier
X746 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service
X746 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service
X746 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service
X746 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
X746 1 års förnyelse av på platsen-service

Art nr
2355059

Installationsservice
X746 Installation Service

Lådans innehåll

Lexmarks färglaserskrivare X746de,
Färgtonerkassetter som ger upp till 6 000*
sidor (CMY), Svarta tonerkassetter som
ger upp till 6 000* sidor, Fotoledarenhet,
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 i ensidesläge ger upp
till detta antal standardsidor i enlighet med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X748de
Art nr
34T5057

Modell
Lexmark X748de

2355083P
2355084P

X748 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
X748 1 års förnyelse av på platsen-service

Art nr
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Pappershantering
Arkmatare för 550 ark
Arkmatare för 2000 ark
Arkmatare 550 ark för specialmedia
Spacer (12,2 cm)

Art nr
2355087

Installationsservice
X748 Installation Service

Art nr
X748H1CG
X748H1MG
X748H1YG

Tonerkassetter
X748 Cyan Return program tonerkassett med hög
X748 Magenta Return program tonerkassett med hög
kapacitet
X748 Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet

Art nr
2355080P
2355081P
2355082P

Garantier
X748 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service
X748 3-Years Total (1+2) Onsite Service
X748 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service

Lådans innehåll

Lexmarks färglaserskrivare X748de,
Färgtonerkassetter som ger upp till
10 000* sidor (CMY), Svarta tonerkassetter
som ger upp till 12 000* sidor,
Fotoledarenhet, Cd med programvara och
dokumentation, Strömsladd(ar), RJ-11telefonkabel 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 i ensidesläge ger upp
till detta antal standardsidor i enlighet med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X748dte
Art nr
34T5058

Modell
Lexmark X748dte

2355083P
2355084P

X748 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service
X748 1 års förnyelse av på platsen-service

Art nr
27S2100
27S2400
27S2650
27S2190

Pappershantering
Arkmatare för 550 ark
Arkmatare för 2000 ark
Arkmatare 550 ark för specialmedia
Spacer (12,2 cm)

Art nr
2355087

Installationsservice
X748 Installation Service

Art nr
X748H1CG
X748H1MG
X748H1YG

Tonerkassetter
X748 Cyan Return program tonerkassett med hög
X748 Magenta Return program tonerkassett med hög
kapacitet
X748 Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet

Art nr
2355080P
2355081P
2355082P

Garantier
X748 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service
X748 3-Years Total (1+2) Onsite Service
X748 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service

Lådans innehåll

Lexmarks färglaserskrivare X748dte, Inkluderar
fack för 550 ark, Färgtonerkassetter som
ger upp till 10 000* sidor (CMY), Svarta
tonerkassetter som ger upp till 12 000* sidor,
Fotoledarenhet, Cd med programvara och
dokumentation, Strömsladd(ar), RJ-11telefonkabel 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 i ensidesläge ger upp
till detta antal standardsidor i enlighet med
ISO/IEC 19798.

Lexmark X740-serien : produktspecifikationer

7” (17,8 cm) Pekskärm

550 Sidors-låda
550 Sidors-låda

2000 Sidors högkapacitetsmatare

550 Sidors-låda

Bottenplatta med hjul

Standard
Tillval

Bottenplatta med hjul

Produktspecifikationer

Lexmark X746de

Lexmark X748de

Lexmark X748dte

Skrivare
Skärm
Utskriftshastighet: Upp till

Lexmark e-Task pekskärm i färg 7” (17,8 cm) med ljudfeedback
Svartvit: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min

Tid till första sidan så snabb som

Svartvit: 9 sekunder / Färg: 9 sekunder

Upplösning, färg

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

Minne / Processzor

Standard: 512 MB / Maximalt: 1536 MB

Hårddisk

Finns som tillval

Ingår i konfigurationen

Rekommenderad sidvolym per månad4
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till

Ingår i konfigurationen

3000 - 10000 Sidor
100000 sidor per månad

5

Kopiering
Kopieringshastighet: Upp till
Tid för första kopia så snabb som

Svartvit: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min
Svartvit: 13 sekunder / Färg: 13.5 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400%

Skanning
Skanningshastighet, dubbelsidig: Upp till
Skanningshastighet: Upp till

A4, svartvitt: 12 / 12 Sidor per minut - A4, färg: 12 / 12 Sidor per minut
A4, svartvitt: 34 / 35 Sidor per minut - A4, färg: 33 / 35 Sidor per minut

Skanner typ

Flatbädsskanner med ADF

Skanningsupplösning

600 x 600 ppi

Faxing
Modemhastighet
Faxöverföringshastighet

33.6 Kbps
< 3 sekunder per sida

Tillbehör
Kapacitet för förbrukningsmaterial

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Färgtonerkassetter (CMY) 7 000¹ sidor, Tonerkassett
svart HY 12 000 sidor

Färgtonerkassetter (CMY) 7 000¹ sidor, Tonerkassett
Färgtonerkassetter (CMY) 7 000¹ sidor, Tonerkassett
svart HY 12 000 sidor, Färgtonerkassetter (CMY) HY 10 svart HY 12 000 sidor, Färgtonerkassetter (CMY) HY 10
000¹ sidor
000¹ sidor

Tonerkassetter (start) färg (CMY) Return Program 6 000
Tonerkassett svart Return Program 12 000 sidor¹,
Tonerkassett svart Return Program 12 000 sidor¹,
sidor¹, Tonerkassett (start) svart Return Program 6 000 Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 10 000 sidor¹ Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 10 000 sidor¹
sidor¹

Pappershantering
Pappershantering (standard)

Arkmatare för 550 ark, Utmatningsfack för 250 ark,
Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark

Tillval för pappershantering
Pappersinmatningskapacitet: Upp till

Hanterade mediastorlekar

Arkmatare för 550 ark, Arkmatare för 550 ark,
Utmatningsfack för 250 ark, Inbyggd duplexenhet,
Universalarkmatare för 100 ark

Arkmatare för 550 ark för specialpapper, Arkmatare för 550 ark, Arkmatare för 2 000 ark

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

Pappersutmatningskapacitet: Upp till
Hanterade mediatyper

Arkmatare för 550 ark, Utmatningsfack för 250 ark,
Inbyggd duplexenhet, Universalarkmatare för 100 ark

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

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

Standard: 250 ark på 75 g/m² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m²
Refererar till “Card Stock & Label Guide”, Vinyletiketter, OH-film, Kartongpapper, Pappersetiketter, Kuvert, Normalt papper
A6, 10-kuvert, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, B5, DL-kuvert, C5-kuvert, B5-kuvert, A5, A4, 9-kuvert, 7 3/4-kuvert, Oficio

Allmänt
Standardportar

Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ
B)

Extra nätverksportar

Internt kort MarkNet™ N8250 802.11b/g/n trådlös

Extra lokala portar
Ljudnivå i drift

Inbyggd RS-232C, seriell, Intern 1284-B, dubbelriktad parallell

Skriva ut : 59 dBA / Kopiera : 59 dBA / Skanna : 54

Garanti

Yes

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 16 till 32°C, Höjd: 0 - 3048 meter

787 x 546 x 622 mm / 44.0 kg

787 x 546 x 622 mm / 44.2 kg

Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller sammansatt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. 2 Hårddisk krävs för diskrensning och kryptering. 3 Ändra språk finns som ett alternativ under installationen. 4 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. 5 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.
1

Skriva ut : 57 dBA / Kopiera : 58 dBA / Skanna : 54

1-Year Onsite Service, Next Business Day

ENERGY STAR
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg)

Skriva ut : 57 dBA / Kopiera : 58 dBA / Skanna : 54

909 x 546 x 622 mm / 48.3 kg

