Monochromatická multifunkční laserová
tiskárna Lexmark MX310 Series
Univerzálnost. Kompaktní design.
Prostřednictvím rychlosti zpracování podnikové úrovně zvládne multifunkční tiskárna
Lexmark MX310 Series v mžiku úlohy tisku, kopírování, faxování a skenování.
Efektivní manipulace s papírem vám pomůže zvýšit produktivitu a šetřit zdroje.
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Lepší výkon za kratší dobu.
Hledáte-li výkon za dostupnou cenu, už nehledejte.
Tento systém jednoduše zlepší vaše pracovní postupy
a efektivitu práce.
Rychlejší zpracování - Zvyšte rychlost tisku, skenování a
kopírování pomocí dvoujádrového 800MHz procesoru a paměti
256 MB.
Spolehlivý výkon - Můžete snadno vytisknout až 6000 stránek
za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu
špičkovému systému manipulace s papírem.
Rychlé zpracování úloh - Díky maximální vstupní kapacitě až
850 listů a vysokokapacitní tonerové kazetě nebude nutné tak
často doplňovat papír a měnit kazety.
Udělejte svou práci rychleji - Dopřejte si rychlost tisku až 33
stránek za minutu a tisk či kopírování první stránky již za 6,5
sekundy.

Snadné použití.
Vysoce kvalitní výsledky.
Intuitivní a promyšlené funkce vám umožní
produkovat výstupy ve vysoké kvalitě. Je snadné
vytvořit profesionální výsledky pomocí ostré grafiky a
pohodlného ovládání.
Grafika s vysokým rozlišením - Díky rozlišení až 1200x1200
dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré. Konzistentní
kvalitu zajistí také toner Unison™ od Lexmarku.
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Inovativní toner, který optimalizuje výkon - Zvyšte výkon
systému pomocí toneru Unison™ od Lexmarku, který poskytne
konzistentní kvalitu od první do poslední vytištěné stránky.
Pohodlný ovládací panel - Mějte přehled o tiskových úlohách
pomocí dobře čitelného, barevného LCD displeje.
Tisk na široké spektrum médií - Vzhledem ke schopnosti
tisknout na různé materiály můžete udělat více práce a
spotřebovat méně papíru.

Udělejte více práce.
Bez námahy.
Pomocí našich tiskáren šetrných vůči životnímu
prostředí, které zjednoduší pracovní toky, můžete
rychle reagovat na měnící se potřeby.
Pomozte zaměstnancům udělat více práce - Náš systém
dokáže tisknout úlohy ze sítě rychleji, takže vaše týmy zůstanou
produktivní.
Dopřejte si zabezpečení na podnikové úrovni - Nyní můžete
ověřovat, autorizovat a kontrolovat využití tiskárny zaměstnanci.
Navíc můžete chránit citlivá data pomocí standardních
protokolů síťového zabezpečení.
Šetřete zdroje i planetu - Zapékač s okamžitým zahřátím,
integrovaný oboustranný tisk, vysokokapacitní toner, 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.

Monochromatická multifunkční laserová tiskárna Lexmark MX310 Series

2,4” (6-cm) LCD

Víceúčelový podavač na 50 listů
Integrovaný zásobník na 250 listů

Zásobník na 250 listů /
Zásobník na 550 listů
Standardní
Volitelný

Specifikace produktu

Lexmark MX310dn

Tisk
Funkce

Tisk, Síťové skenování, Faxování, Kopírování, Barevné skenování

Displej

Barevný 2.4 palcový (6 cm) LCD displej
Černá: 33 str./min.

Rychlost tisku: Až4
Čas první stránky

Černá: 6.5 sekund

Rozlišení tisku

Černá: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Paměť/ Procesor

Standardně: 256 MB / Print Speed: Up to: 256 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevný disk

Není k dispozici

Doporučený měsíční objem tisku2

250 - 6000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3

50000 stránek za měsíc

Kopírování
Černá: 33 kopií/min.

Rychlost kopírování: Až4
Čas první kopie

Černá: 6.5 sekund

Skenování
Technologie skenování / Skenování s automatickým podavačem dokumentů
Rychlost skenování: Až

Plochý skener s automatickým podavačem listů / Jednostranný tisk / 50 stránek
A4/Letter, černobíle: 42 / 43 stran za minutu - A4/Ltr, barevně: 19 / 20 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
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max.
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem

Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Kazeta na 2 500* stran, Vysokokapacitní kazeta na 10 000* stran
60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí
Tonerová kazeta na 2 500¹ stran, zařazená do vratného programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta

Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný zásobník na 250 listů, Univerzální podavač na 50 listů

Manipulace s papírem (volitelně)

Zásobník na 250 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů

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

Standardně: 300 stránek / Print Speed: Up to: 850 stránek
Standardně: 150 stránek / Print Speed: Up to: 150 stránek
*Vztahuje se na karty a štítky, Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie

Podporované rozměry médií

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

Obecné
Standardní porty

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B)

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty
Hlučnost

Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n, Externí MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
Tisk : 53 dB / Kopírování : 54 dB / Skenování : 55 dB

Záruční doba produktu

2 roky OnSite (oprava u zákazníka)

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost

468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg

2

«Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení
doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. 3 «Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno
jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4 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
Unison je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, 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.

