Lexmark CX310 Sarjan värimonitoimilasertulostin
Upeat värit. Upea monipuolisuus.
Lexmark CS310 Sarjan -värimonitoimilasertulostin sisältää edullisesti PANTONE®väritäsmäystoiminnon, joka on yleensä vain huippuluokan järjestelmissä. Lisäksi se
sisältää nopean suorittimen sekä tulostus-, kopiointi- ja skannausnopeudet. Haluatko
kaksipuolisen tulostuksen toiminnot? Hanki CX310dn.
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Tarkat värit, jotka
kelpaavat brändille.
Lexmark CX310 Sarjan -monitoimilaite tuottaa runsaita,
yhtenäisiä väritulosteita, jotka voivat parantaa yrityksen
materiaaleja ja brändiä. Laite on entistäkin nopeampi ja
luotettavampi, joten voit olla entistä tuottavampi.
Vapaus tulostaa lennosta - Tuota ammattitason väritulosteita
yrityksessä tarvittaessa. Kun käytössä on sekä 512 Mt:n
päivitettävä muisti että nopea kaksiydinsuoritin, saat nopeutta,
tehoa ja mukavuutta.
Ammattilaistason väritäsmäys - Lexmarkin nimettyjen
värien vaihto-ominaisuuden ja PANTONE®-kalibroinnin avulla
on helppo kehittää yhtenäinen brändikuva, kun värit toistuvat
tarkasti.
Suuren tarkkuuden grafiikka - Aidolla 1 200 x 1 200 dpi:
n tarkkuudella kuvat ja grafiikat pysyvät terävinä. Lexmarkin
Unison™-väriaine varmistaa myös tasaisen laadun.
Erittäin nopea ja hiljainen tulostus - Tulosta ja kopioi
nopeasti jopa 23 sivua minuutissa mustavalkoisena ja väreissä.
Lisäksi yksisivuinen väriasiakirja valmistuu vain 12,5 sekunnissa.

Entistä tuottavampi.
Vähemmän vaivaa.
Tuota kaikki paikan päällä myymälän sisäisistä kylteistä
asiakasesityksiin. Tulostaminen sujuu vikkelästi uusien
ominaisuuksien, kuten helposti luettavan käyttäjien
ohjauspaneelin ja suuren vastaanottoalustan, ansiosta.
Luotettava suorituskyky - Tulosta vaivatta jopa 5 000 sivua
kuukaudessa ja nauti vähäisemmästä ylläpidosta huippuluokkaa
olevan paperin käsittelyn ansiosta.
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Suorita suuria töitä keskeytyksettä - Kun syöttökapasiteetti
on jopa 900 arkkia, alustoja ei tarvitse täyttää yhtä usein.
Helppolukuinen värinäyttö ja numeronäppäimistö - Pysy
tulostustöiden tasalla kätevän 6 cm:n (2,4 tuuman) LCDväriohjauspaneelin avulla.
Innovatiivinen väriaine, joka optimoi suorituskyvyn - Saat
järjestelmästä erinomaisen suorituskyvyn Lexmarkin Unison™väriaineella, joka tuottaa tasaisen kuvanlaadun ensimmäisestä
tulosteesta viimeiseen.

Tuottavat työnkulut.
Kestävä malli.
Reagoi nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin
ympäristöystävällisillä tulostimilla, jotka sujuvoittavat
työnkulkua.
Auta työntekijöitä tekemään enemmän - Gigabit Ethernet
-vakioverkkoyhteyden ansiosta järjestelmämme voi tulostaa
työt verkosta entistä nopeammin, joten tiimisi voi olla entistä
tuottavampi.
Hyödynnä yritystason suojausta - Voit nyt todentaa,
valtuuttaa ja tarkastaa työntekijöiden laitekäytön. Voit myös
suojata arkaluonteiset tiedot standardimuotoisilla verkon
suojausprotokollilla.
Säästä resursseja ja planeetta - Välittömästi lämpenevä
kiinnitysyksikkö, sisäinen kaksipuolinen tulostus8 sekä melun
minimoivat ja paperia ja energiaa säästävät tilat (hiljainen tila,
horrostila ja säästötila).
Tulosta missä ja milloin tahansa6 - Tämän järjestelmän avulla
voit tulostaa pöytätietokoneilta sekä mobiililaitteista, joissa
voidaan suorittaa sovelluksia.

Lexmark CX310 Sarjan -värimonitoimilasertulostin

2,4” (6 cm) LCD

250 arkin alusta-integroitu
Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko
550 arkin kaksoislokero
ja 100 arkin monisyöttölaite
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Lexmark CX310n

Lexmark CX310dn

Printing
Toiminto

Väriskannaus, Värikopiointi, Väritulostus

Näyttö

Värikopiointi, Väritulostus, Väriskannaus
2.4 tuuman (60 mm) väri LCD-näyttö
Mustavalko: 23 s/min / Väri: 23 s/min

Tulostusnopeus: Jopa4
Ensimmäisen sivun tulostusaika
Tulostustarkkuus

Mustavalko: 11.5 sekuntia / Väri: 12.5 sekuntia
Mustavalko: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Väri: 1200 x 1200 dpi,
4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Muisti / Suoritin

Mustavalko: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Väri: 4800 Color Quality
(2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Vakio: 512 Mt / Max.: 2560 Mt / Suoritin: Dual Core, 800 MHz

Kiintolevy

Ei saatavilla
500 - 5000 Sivua

Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina2

60000 Sivua kuukaudessa

Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa 3

Copying
Mustavalko: 23 kopiota minuutissa / Väri: 23 kopiota minuutissa

Kopiointinopeus: Jopa4
Ensimmäisen sivun kopiointiaika

Mustavalko: 11.5 sekuntia / Väri: 12.5 sekuntia

Skannaus
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella
syöttölaitteella
Skannausnopeus: Jopa

Tasoskanneri automaattisella arkinsyöttölaitteella / Yksipuolinen / 50 arkkia
A4, mustavalko: 30 / 32 sivun puolta minuutissa - A4, väri: 30 / 32 sivun puolta minuutissa

Skannaustarkkuus

1200 X 600 ppi (musta), 600 X 600 ppi (väri)

Tarvikkeet5
Laserväriainekasettien riitot
Toimituksessa mukana olevat värikasetit

1 000¹ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit, 2 500¹ sivun musta värikasetti, 2 000¹ sivun värilliset (CMY) värikasetit
750¹ sivun musta ja värilliset (CMYK) aloituspalautusvärikasetit

1 400¹ sivun musta ja värilliset (CMYK) aloituspalautusvärikasetit

Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 250 arkin alusta-integroitu, 150 arkin vastaanottoalusta

Integroitu arkinkääntö, 250 arkin alusta-integroitu, 150 arkin vastaanottoalusta, Yksittäisen
arkin käsinsyöttöaukko

Paperinkäsittely
Mukana tuleva paperin käsittely
Valinnainen paperin käsittely
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa

550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin monisyöttölaite
Vakio: 250+1 arkkia / Max.: 900+1 arkkia
Vakio: 150 arkkia / Max.: 150 arkkia

Tuetut paperilajit

*Katso kartonki & tarrat -ohjetta, Kalvot, Kartonki, Paperitarrat, Tavallinen paperi

Kartonki, Paperitarrat, Tavallinen paperi, Kalvot, *Katso kartonki & tarrat -ohjetta

Tuetut paperikoot

Oficio, Universaali, Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5, JIS-B5

Letter, Universaali, Oficio, Legal, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5

Gigabitin Ethernet (10/100/1000) , USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)

USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B), Gigabitin Ethernet (10/100/1000)

General7
Vakioliitännät
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset
paikallisliitännät
Äänitaso toiminnassa

MarkNet N8352 802.11b/g/n, langaton
Tulostus : 47 dBA / Kopiointi : 48 dBA / Skannaus : 49 dBA

Tuotetakuu

1 vuoden takuu, huolto paikan päällä

Koko (mm - K x L x S) / Paino (kg)

470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg

¹ Kasetin keskimääräinen riittoisuus jatkuvassa mustavalko- tai väri (CMY)tulostuksessa. Sivumäärä määritelty ISO/IEC 19798 -standardin mukaan. 2 Suositeltu kuukausikäyttö sivuina auttaa asiakasta valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen
käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve,
tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. 3 Kuukausittainen enimmäiskäyttöaste määrittää enimmäismäärän sivuja, jotka tulostin kykenee tuottamaan kuukaudessa eri kertoina. Luku on hyödyllinen vertailtaessa Lexmarkin eri tulostimien ja monitoimilaitteiden
vankkuutta keskenään. 4 Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734 -standardin ja vastaavasti ISO/IEC 24735 (ESAT) -standardin mukaisesti. Lisätietoja on verkko-osoitteessa: www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Tuote toimii vain vaihtoväriainekaseteilla,
jotka on tarkoitettu käytettäviksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions (englanniksi). 6 Lisätietoja Lexmarkin mobiiliratkaisuista on osoitteessa lexmark.com/mobile 7 Tulostimet myydään tietyin lisenssisopimusehdoin.
Tutustu ehtoihin osoitteessa www.lexmark.com/printerlicense 8 Kaksipuolisen tulostuksen mallit ovat ENERGY STAR -yhteensopivia, vain CX310dn.
Unison on Lexmark International, Inc.:n tavaramerkki. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä. PANTONE® on Pantone, Inc.:
n rekisteröimä tuotemerkki Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Lexmark sekä Lexmark-timanttilogo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

