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Lexmark MX611 Sarjan mustavalkolasermonitoimitulostin
Tee enemmän töitä.
Automatisoi manuaaliset tehtävät.
Tehosta tuottavuutta Lexmark MX610 Sarjan -monitoimilaitteella. Laitteen nopea suoritin
sekä nopeat tulostus-, kopiointi- ja skannausnopeudet ja tuottavuusratkaisut auttavat
yritystäsi eteenpäin. Haluatko enemmän ratkaisuja? Valitse faksin sisältävä MX611de tai
faksin ja kiintolevyaseman sisältävä MX611dhe.
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Viimeistelytoiminto
Ratkaisut
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Security

USB

Enemmän valmiiksi.
Nopeampi.
Voit nyt saavuttaa paljon enemmän entistä
lyhyemmässä ajassa. Sujuvat työnkulut ja suuremmat
nopeudet ovat vain osa upeista toiminnoista, joiden
avulla yrityksesi voi olla entistä tuottavampi.
Nopeampi käsittely - Paranna tulostus-, skannaus- ja
kopiointinopeuksia hyödyntämällä jopa 3 gigatavuun
päivitettävää muistia, 800 MHz:n kaksiydinsuoritinta ja Gigabit
Ethernet -yhteyttä.
Luotettava suorituskyky - Tulosta vaivatta jopa 15 000 sivua
kuukaudessa ja nauti vähäisemmästä ylläpidosta huippuluokkaa
olevan paperin käsittelyn ansiosta.
Pidä työt liikkeessä - Kun suurin syöttökapasiteetti on jopa
2 300 arkkia ja käytössä on erittäin suurikapasiteettinen
väriainekasetti, paperia ei tarvitse lisätä tai kasetteja vaihtaa
yhtä usein.
Työt valmiiksi nopeasti - Tulostusnopeus on jopa 47 sivua
minuutissa. Ensimmäinen sivu tulostuu tai kopioituu vain 6,5
sekunnissa.

Ammattilaistason ulkoasu.
Älykäs työskentely.
Näytä fiksulta alusta alkaen. Monitoimitulostimemme
sisältää helppokäyttöisen kosketusnäytön ja
vaikuttavan nopeuden, joten kaikki tulostustyöt sujuvat
nopeasti.
Älykäs ja helppo käyttää - Kirkkaan 17,8 cm:n (7 tuuman)
värikosketusnäytön avulla voi käyttää valmiiksi asennettuja
tuottavuusratkaisuja ja käyttää järjestelmää älykkään ja
intuitiivisen navigointirakenteen kautta.
Etupuolen USB-portti - Tulosta ilman tietokonetta kätevän
USB-portin kautta. Voit mennä laitteelle ja esikatsella ja tulostaa
PDF-tiedostoja sekä monia muita tiedostomuotoja.
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MX611de/dhe

Tulosta monenlaisille materiaaleille - Sisäisen kaksipuolisen
tulostuksen ja monenlaisille materiaaleille tulostamisen ansiosta
voit tehdä yrityksessä monenlaisia toimintoja ja käyttää
vähemmän paperia.
Innovatiivinen väriaine, joka optimoi suorituskyvyn - Saat
järjestelmästä erinomaisen suorituskyvyn Lexmarkin Unison™väriaineella, joka tuottaa tasaisen kuvanlaadun ensimmäisestä
tulosteesta viimeiseen.

Ratkaisut otettavissa käyttöön
älykkäämpää työnkulkua
varten.
Ratkaisujen käyttöönoton sisältävät ja
ympäristöystävälliset järjestelmämme voivat
yksinkertaistaa prosesseja. Niiden avulla voit vastata
muuttuviin liiketoimintatarpeisiin nopeasti, joten saat
kilpailuetua.
Työskentele älykkäämmin ja kevyemmin - Jos osaat
käyttää matkapuhelimen sovelluksia, osaat käyttää myös
valmiiksi ladattuja ratkaisujamme. Näyttöä koskettamalla ja
pikakuvakkeita käyttämällä voit skannata, tulostaa tai lähettää
fakseja, sähköposteja ja muita yritykselle tärkeitä asiakirjoja
nopeasti.
Säästä resursseja ja planeetta - Valmiiksi asennetuilla
ratkaisuilla, kuten säästökopioinnilla sekä lomakkeilla ja
suosikeilla, voit tulostaa vain tarvittavat lomakkeet sekä säästää
väriainetta, paperia ja ympäristöä.
Hyödynnä yritystason suojausta - Voit nyt todentaa,
valtuuttaa ja tarkastaa työntekijöiden laitekäytön sekä
suojata arkaluonteiset tiedot standardimuotoisilla verkon
suojausprotokollilla.
Tulosta missä ja milloin tahansa6 - Tämän järjestelmän avulla
voit tulostaa pöytätietokoneilta sekä mobiililaitteista, joissa
voidaan suorittaa sovelluksia.

Lexmark MX611 Sarjan -mustavalkolasermonitoimitulostin
7” (17,8 cm) kosketusnäyttö
Rivinitoja

100 arkin monisyöttölaite
550 arkin alusta-integroitu
250 arkin alusta / 550 arkin alusta
250 arkin alusta / 550 arkin alusta
250 arkin alusta / 550 arkin alusta

Kääntöteline

Vakio

Säädettävä jalusta

Valinnainen

Tuotetiedot

Lexmark MX611de

Lexmark MX611dhe

Printing
Toiminto

Tulostus, Skannaus verkossa, Faksaus, Kopiointi, Väriskannaus

Näyttö

Lexmark e-Task 7 tuuman (17,8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Mustavalko: 47 s/min

Tulostusnopeus: Jopa4
Ensimmäisen sivun tulostusaika
Tulostustarkkuus

Mustavalko: 6.5 sekuntia
Mustavalko: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Muisti / Suoritin

Vakio: 1024 Mt / Max.: 3072 Mt / Suoritin: Dual Core, 800 MHz

Kiintolevy

Saatavilla optiona

Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina2
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa 3

Sisältyy kokoonpanoon
2000 - 15000 Sivua
150000 Sivua kuukaudessa

Copying
Mustavalko: 47 kopiota minuutissa

Kopiointinopeus: Jopa4
Ensimmäisen sivun kopiointiaika

Mustavalko: 6.5 sekuntia

Skannaus
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella
syöttölaitteella

Tasoskanneri automaattisella arkinsyöttölaitteella / RADF (kaksipuolinen skannaus) / 50 arkkia

Kaksipuoleinen skannausnopeus: Jopa

A4, mustavalko: 20 / 21 sivun puolta minuutissa - A4, väri: 13 / 14 sivun puolta minuutissa

Skannausnopeus: Jopa

A4, mustavalko: 45 / 48 sivun puolta minuutissa - A4, väri: 30 / 32 sivun puolta minuutissa

Skannaustarkkuus

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

Faxing
Modeemin nopeus

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Tarvikkeet5
Laserväriainekasettien riitot
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus: jopa
Toimituksessa mukana olevat värikasetit

20 000¹ sivun suurikapasiteettinen värikasetti, 10 000¹ sivun riittoväriainekasetti, 2 500¹ sivun värikasetti
60000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla
7 000¹ sivun aloituspalautusvärikasetti

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

100 arkin monisyöttölaite, 550 arkin alusta-integroitu, Integroitu arkinkääntö, 250 arkin vastaanottoalusta
550 arkin alusta, Rivinitoja, 550 arkin lukittava alusta, 250 arkin alusta
Vakio: 650 arkkia / Max.: 2300 arkkia
Vakio: 250 arkkia / Max.: 250 arkkia

Tuetut paperilajit

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

Tuetut paperikoot

Universaali, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Oficio, A6, DL Kirjekuori, 10 Kirjekuori, 7 3/4 Kirjekuori, 9 Kirjekuori, A4, A5

General
Vakioliitännät

Yksi sisäinen korttipaikka, Gigabitin Ethernet (10/100/1000) , USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A),
Edessä USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A)

Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset
paikallisliitännät
Äänitaso toiminnassa

Sisäinen MarkNet N8350 802.11b/g/n, langaton / Sisäinen RS-232C-sarjaportti, Sisäinen 1284-B kaksisuuntainen rinnakkaisportti
Tulostus : 55 dBA / Kopiointi : 56 dBA / Skannaus : 55 dBA

Tuotetakuu

1 vuoden takuu, huolto paikan päällä

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

561 x 489 x 479 mm / 23.6 kg

¹ Riittoisuusarvio perustuu ISO/IEC 19752 –standardin mukaiseen arviointiin. 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

Unison on Lexmark International, Inc.:n tavaramerkki. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä. 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.

