Multifunkční barevná laserová
tiskárna Lexmark CX510 Series
Kouzelné barvy. Plné zatížení.

Multifunkční barevná laserová tiskárna Lexmark CX510 poskytuje shodu barev s
PANTONE® a rychlý tisk, kopírování, faxování a skenování, a navíc nabízí řadu řešení
pro zvýšení produktivity, která pomohou zjednodušit vaši práci. Požadujete větší datovou
kapacitu? Zvolte model CX510dhe. Požadujete větší kapacitu papíru? Zvolte model
CX510dthe.
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Přesné barvy odpovídající značce.
Multifunkční tiskárna Lexmark CX510 Series poskytuje
sytý, konzistentní barevný tisk, který zvýrazní materiály
a značku vaší společnosti. Je rychlejší a spolehlivější
než kdy dříve.
Možnost tisku bez počítače - Produkujte profesionální barevný
tisk sami, na vyžádání. Díky 1 GB rozšiřitelné paměti a
dvoujádrovému procesoru, budete také tisknout rychle.
Profesionální shoda barev - Díky funkci Náhrada základních
barev Lexmark a kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit
konzistentní image značky pomocí přesné shody barev.
Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200
dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní
kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.
Super rychlý a tichý výstup - Tiskněte, kopírujte a skenujte
černobílé i barevné projekty rychlostí až 30 stránek za minutu, a
navíc můžete vytisknout jednostránkový barevný dokument za
pouhých 11,5 sekundy.

Maximální produktivita.
Minimální starosti.
Používání multifunkční tiskárny je snadnější, než si
myslíte. Snadno čitelný dotykový displej systému
zkracuje pracovní postup stisknutím příslušného
tlačítka, takže se můžete více soustředit na svou práci.
Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 7,000 stránek
za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu
špičkovému systému manipulace s papírem.
Spouštějte větší úlohy bez zásahů uživatele - Díky vstupní
kapacitě až 1,450 listů a extra vysokokapacitním tonerovým
kazetám nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit
kazety.
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Inteligentní dotykový displej a port USB - Zářivý 17,8cm
(7”) barevný dotykový displej poskytuje přístup ke snadno
použitelným, předem nainstalovaným řešením pro zvýšení
produktivity. K dispozici je také příhodný port USB na přední
straně.
Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon
systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.

Produktivita pracovních postupů.
Konstrukce dle zásad udržitelného
rozvoje.
Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu
prostředí, které zjednoduší pracovní toky pomocí
řešení pro zvýšení produktivity, můžete rychle reagovat
na měnící se potřeby.
Pracujte chytřeji, nikoli tvrději - Pokud umíte pracovat s aplikací
pro mobilní telefony, umíte používat naše předem instalovaná
řešení. Dotkněte se displeje a pomocí zástupců získáte rychlejší
a snadnější přístup ke skenování, tisku nebo zasílání faxů či emailů a k dalším důležitým pracovním dokumentům.
Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete
ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci
a také chránit citlivá data pomocí standardních protokolů
síťového zabezpečení.
Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím,
integrovaný oboustranný tisk, plus režimy Tichý, Hibernace a
Eko minimalizují hluk a šetří papír a energii.
Tiskněte kdykoli a kdekoli6 - S tímto systémem můžete tisknout
ze stolních počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze spouštět
aplikace.
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7” (17,8-cm) Dotykový obrazovka

Integrovaný zásobník na 250 listů
Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů
Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů
550-stránková přihrádka

Otočná skříň
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Nastavitelný stojan

Volitelný

Specifikace produktu

Lexmark CX510de

Lexmark CX510dhe

Lexmark CX510dthe

Barevný tisk, Barevné skenování, Barevné faxování, Barevné
kopírování

Barevný tisk, Barevné skenování, Barevné faxování, Barevné
kopírování

Barevné skenování, Barevný tisk, Barevné faxování, Barevné
kopírování

Tisk
Funkce
Displej

Lexmark e-Task 7 palcová (17,8 cm) barevná dotyková obrazovka

Rychlost tisku: Až4

Černá: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min.

Čas první stránky

Černá: 10.5 sekund / Barevné: 11.5 sekund

Rozlišení tisku

Černá: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Paměť/ Procesor

Standardně: 1024 MB / Print Speed: Up to: 3072 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevný disk

Není k dispozici

Zahrnuto v nastavení

Doporučený měsíční objem tisku2

1500 - 7000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3

85000 stránek za měsíc

Zahrnuto v nastavení

Kopírování
Rychlost kopírování: Až4

Černá: 30 kopií/min. / Barevné: 30 kopií/min.

Čas první kopie

Černá: 10.8 sekund / Barevné: 11.6 sekund

Skenování
Technologie skenování / Skenování s automatickým
podavačem dokumentů

Plochý skener s automatickým podavačem listů / RADF (reverzní oboustranný tisk) / 50 stránek

Rychlost skenování oboustranně: Až

A4/Letter, černobíle: 13 / 14 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 13 / 14 stran za minutu

Rychlost skenování: Až

A4/Letter, černobíle: 30 / 32 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 30 / 32 stran za minutu

Rozlišení skenování

1200 X 600 ppi (černobíle), 600 X 600 ppi (barev)

Faxování
Rychlost modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Spotřební materiál5
Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové
tiskárny

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem

Barevné (CMY) kazety na 2 000¹ stran, Černá kazeta na
2 500¹ stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 3
000¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000¹ stran,
Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 4 000¹ stran,
Černá extra vysokokapacitní kazeta na 8 000¹ stran, Černá a
barevné (CMYK) kazety na 1 000¹ stran

Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000¹ stran, Černá
kazeta na 2 500¹ stran, Vysokokapacitní barevné (CMY)
kazety na 3 000¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4
000¹ stran, Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na
4 000¹ stran, Černá extra vysokokapacitní kazeta na 8 000¹
stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000¹ stran

Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 000¹ stran, Černá
kazeta na 2 500¹ stran, Vysokokapacitní barevné (CMY)
kazety na 3 000¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4
000¹ stran, Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na
4 000¹ stran, Černá extra vysokokapacitní kazeta na 8 000¹
stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000¹ stran

Černá tonerová kazeta s extra vysokou kapacitou na 8 000¹ stran, zařazené do vratného programu, Barevné tonerové kazety (CMY) s extra vysokou kapacitou na 4 000¹ stran, zařazené
do vratného programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta

Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů,
Integrovaný zásobník na 250 listů, Podavač pro manuální
zakládání jednotlivých listů

Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Výstupní
přihrádka na 150 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů,
Integrovaný duplex

Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů,
Integrovaný duplex, Dvojitý zásobník na 550 listů s
podavačem na 100 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů,
Výstupní přihrádka na 150 listů

Manipulace s papírem (volitelně)

Dvojitý zásobník na 550 listů s podavačem na 100 listů,
Zásobník na 550 listů

Zásobník na 550 listů, Dvojitý zásobník na 550 listů s
podavačem na 100 listů

Zásobník na 550 listů

Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1
stránek

Standardně: 250+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1
stránek

Standardně: 900+1 stránek / Print Speed: Up to: 1450+1
stránek

Kapacita vstupu papíru: Až
Kapacita výstupu papíru: Až
Podporované typy médií

Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek
Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na
karty a štítky

Podporované rozměry médií

Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje
karty a štítky
se na karty a štítky

Universal, Oficio, Letter, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5,
Legal s volitelným Legal zásobníkem

Universal, Oficio, Letter, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5,
Legal s volitelným Legal zásobníkem

Universal, Statement, Letter, Legal s volitelným Legal
zásobníkem, JIS-B5, Folio, Executive, Obálka DL, Oficio,
A6, Obálka C5, Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5,
Obálka B5

Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Gigabit
Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní
(Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Zadní port s certifikací
USB 2.0 Hi-Speed (typ A)

Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Gigabit
Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro vysokorychlostní
(Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Zadní port s certifikací
USB 2.0 Hi-Speed (typ A)

Gigabit Ethernet (10/100/1000), Certifikováno pro
vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Zadní
port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Přední port s
certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A)

Obecné7
Standardní porty

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty
Hlučnost

Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n
Tisk : 50 dB / Kopírování : 50 dB / Skenování : 49 dB

¹ Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. 2 «Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který
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měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na:
www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. 6 Další informace o Řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete
zde: lexmark.com/mobile 7 Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense.
Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. PANTONE®
je ochranná známka společnosti Pantone, Inc. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. ENERGY STAR® je registrovaná známka
U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a
Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

