Multifunkční barevné laserové tiskárny

Lexmark
CX410 Series
Color

CX410e/de
2.4" LCD

Up to 35ppm

Network

Eco-mode

Security

USB

Ohromující barvy,
neuvěřitelná všestrannost
Multifunkční barevná laserová
tiskárna Lexmark CX410 Series

5
21 PPM
Automatic
Color
Color Barevná
2.4" LCDUp to Up
toAž
35ppmLaser-Quality
Network10,9cm
Eco-mode
2-Sided
Cost 3 displej
at 50% the
dotykový
30 str./min

Standard
Pages

EthernetStandard
Wireless-N
Rapid Scan
Řešení
Security
USB
Pages

nejenom produkuje barvy odpovídající
standardu PANTONE® a přináší rychlý
tisk, kopírování, faxování a skenování,
ale také nabízí volitelná řešení pro
zvýšení produktivity, která pomohou
zjednodušit vaši práci. Potřebujete
oboustranný tisk? Zvolte model
CX410de. Potřebujete větší kapacitu?
Zvolte model CX410dte.

Přesné barvy pro vaši značku
Multifunkční tiskárna Lexmark CX410
Series poskytuje sytý, konzistentní barevný
tisk, který značně zvýrazní materiály a
značku vaší společnosti. Je rychlejší a
spolehlivější než kdy dříve.
Okamžitý tisk kdykoli potřebujete:
Sami podle potřeby vytvářejte barevný
tisk profesionální kvality. Díky 512
MB rozšiřitelné paměti a rychlému
dvoujádrovému procesoru je tato tiskárna
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rychlá a výkonná a práce s ní je pohodlná.

Profesionální High-Yield
shoda barev: Díky
funkci
Professional
Time-Saving
Print Quality
Cartridges 8
Shortcuts
Náhrada základních barev Lexmark a
kalibraci PANTONE® lze snadno vytvořit
konzistentní image značky pomocí přesné
shody barev.

Standard
Vyšší produktivita, méně starostí
Pages
Veškeré dokumenty dokážete vytvořit

sami – od poutačů do prodejny až
po prezentace pro zákazníky. Díky
snadno čitelnému ovládacímu panelu,

Grafika s vysokým rozlišením: Díky

velkému výstupnímu zásobníku a dalším

rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi zůstanou

vlastnostem je tisk hračkou.

obrázky a grafika mimořádně ostré.
Konzistentní kvalitu zajistí také toner
Unison™ od společnosti Lexmark.

Spolehlivý výkon:špičkovému systému
manipulace s papírem můžete snadno
vytisknout až 6 000 stránek za měsíc a

Superrychlý a tichý výstup: Tiskněte,

přitom mít méně starostí s údržbou. Díky

kopírujte a skenujte černobíle i barevně

našemu

rychlostí až 30 stránek za minutu.
Jednostránkový barevný dokument
vytisknete za pouhých 11,5 sekundy.

Spouštějte větší úlohy bez zásahů
uživatele: Díky vstupní kapacitě až
1 450 listů a velkokapacitním tonerovým
kazetám není nutné tak často doplňovat
papír a měnit kazety.

Multifunkční barevné laserové tiskárny

Přehledný barevný displej s číselnou

Dopřejte si zabezpečení na podnikové

klávesnicí: Díky našemu přehlednému

úrovni: Nyní můžete ověřovat,

10,9cm barevnému dotykovému displeji a

autorizovat a kontrolovat využití tiskárny

přednímu přímému připojení USB budete

zaměstnanci. Navíc můžete chránit citlivá

mít vždy o své práci přehled.

data pomocí standardních protokolů

Inovativní toner, který optimalizuje

síťového zabezpečení.

výkon: Zvyšte výkon systému pomocí

Šetřete zdroje i planetu: Zapékací

toneru Unison™ od společnosti Lexmark,

jednotka s okamžitým zahřátím,

který poskytuje konzistentní kvalitu od

integrovaný oboustranný tisk, ultra

první do poslední vytištěné stránky.

vysokokapacitní toner a režimy Tichý,

Produktivní práce, konstrukce
dle zásad udržitelného rozvoje.
Naše tiskárny, šetrné vůči životnímu
prostředí, zrychlí vaši práci a umožní vám
rychle reagovat na měnící se potřeby
vaší firmy.

Hibernace a Eko pomáhají minimalizovat
hluk a šetřit papír a energii.
Tiskněte kdykoli a kdekoli*: S tímto
systémem můžete tisknout ze stolních
počítačů i mobilních zařízení, ve kterých lze
spouštět aplikace.

Pomozte zaměstnancům udělat víc
práce: Pomocí standardního gigabitového
Ethernetu dokáže náš systém tisknout
úlohy ze sítě rychleji, takže váš tým bude
neustále produktivní.
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*

Další informace o Řešeních Lexmark pro mobilní zařízení naleznete na adrese: lexmark.com/mobile

lexmark.com

CX410 Series – vlastnosti tiskárny

10,9cm (4,3") dotykový displej

Vstupní zásobník na 250 listů
Ruční podavač jednoho listu
Dvojitý zásobník na 550 listů s
podavačem na 100 listů
Zásobník na 550 listů

Standardní
Volitelný doplněk
Toto zobrazení představuje standardní
nastavení, které se může lišit
podle modelu.

Specifikace produktu

Otočná skříň

Nastavitelný
stojan tiskárny

Lexmark CX410e

Lexmark CX410de

Lexmark CX410dte

Tisk
Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka

Displej
Rychlost tisku: Až6

černobíle: 30 str./min. / barevně: 30 str./min.

Čas první stránky

černobíle: 10.5 sekund / barevně: 11.5 sekund

Rozlišení tisku
Paměť / Procesor

černobílého: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / barevného: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)
standardně: 512 MB / maximálně: 2560 MB / Dual Core, 0.8 MHz
Není k dispozici

Pevný disk
Doporučený měsíční objem tisku2

800 - 6000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3

75000 stránek za měsíc

Kopírování
černobíle: 30 kopií/min. / barevně: 30 kopií/min.

Rychlost kopírování: Až6

Černobíle: 10.8 sekund / Barevně: 11.6 sekund

Čas první kopie / Vytisknutí první
kopie: za

Skenování
Typ skeneru / Skenování s
automatickým podavačem
dokumentů

Plochý skener s ADF / RADF (reverzní oboustranný)

A4/Ltr Rychlost skenování:
oboustranně: Až

černobíle: 13 / 14 stran za minutu / barevně: 13 / 14 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování: Až

černobíle: 30 / 32 stran za minutu / barevně: 30 / 32 stran za minutu
APL: 50 stránek

Kapacita vstupu papíru: Až

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

Rychlost modemu

Spotřební materiál7
Počty vytištěných stránek u kazet pro
tiskárny1
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až:5
Tisková náplně dodávány s
produktem1

až: Zásobníky černobílé a barevné (CMYK) s kapacitou 1000 stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000 stran, Černá kazeta na 2 500 stran, Vysokokapacitní
barevné (CMY) kazety na 3 000 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 4 000 stran
40,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí
První černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 1 400 stran, zařazené do vratného programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta

Manipulace s papírem volitelně
Kapacita vstupu papíru: Až
Kapacita výstupu papíru: Až
Podporované typy médií

Podporované rozměry médií

Zásobník na 250 listů, Výstupní přihrádka na 150
listů, Manuální podavač na jednotlivé listy

Zásobník na 250 listů, Výstupní přihrádka na 150
listů, Integrovaný duplex, Manuální podavač na
jednotlivé listy

Zásobník na 250 listů, Dvojitý zásobník na
550 listů s podavačem na 100 listů, Výstupní
přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex,
Manuální podavač na jednotlivé listy

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

Zásobník na 550 listů

standardně: 250+1 stránek / maximálně: 1450+1 stránek

standardně: 900+1 stránek / maximálně: 1450+1
stránek

standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek
Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Card
Stock & Label Guide

Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír,
Průhledné fólie, Další informace naleznete v
příručce Card Stock & Label Guide

A4, A5, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Univerzální, Oficio

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5,
Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive,
Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální,
Oficio, A6

Obecné4
Standardní porty
Volitelné síťové porty
Hlučnost v činnosti
Předepsané provozní podmínky
Záruční doba produktu

Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0
(typ A)
Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n
Tisk: 49 dB / Kopírování: 50 dB / Skenování: 50 dB
Teplota: 16 až 32°C, Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů
2 roky OnSite (oprava u zákazníka)
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1
Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. 2”Doporučený měsíční objem
tisku” je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc.
Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu,
intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. 3”Maximální měsíční pracovní cyklus” je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí
operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními
podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license. 5Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost
zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. 6Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC
24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti.
Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.
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