Sort/hvitt-laserskriver med multifunksjon

Lexmark MX718de
MX718de

Vår raskeste sort/hvitt-MFP
har en stor berøringsskjerm og
høy kapasitet

Opptil 66 spm

Nettverk

Tosidig automatisk
dokumentmater – ett
gjennomløp

Sikkerhet

Mobilitet

25 cm skjerm

MX718de gir utskriftshastigheter
for arbeidsgrupper på opptil 66
sider per minutt og dobbeltsidig
fargeskanning med ett gjennomløp
på opptil 132 sider per minutt (slik
at du kan skanne fargebilder og
dokumenter til e-post). Med en
25 cm berøringsskjerm, anbefalt
utskriftskapasitet på opptil 100 000
sider per måned, inntakskapasitet på
opptil 3 300 sider og tonerkassett med
ekstra høy kapasitet som produserer
opptil 45 000 sider (ekstrautstyr), kan
MX718de enkelt støtte 10–20 ansatte.

Sikkerhet. Konfidensiell
utskrift. Mulighet for
mobil utskrift.
Et omfattende utvalg
sikkerhetsfunksjoner og -protokoller
beskytter enheten, informasjon og
nettverket mot uautorisert tilgang.

ÅRS

Garanti

Hold sensitive dokumenter trygge ved
å aktivere Konfidensiell utskrift, som

Løsningene og fleksibiliteten
til multifunksjonsenheter
MX718de sender høyfrekvente

krever en egendefinert, unik PIN-kode
på enhetens tastatur før dokumentet
kan skrives ut.

lydbølger gjennom papiret under den

Skriv ut fra mobile enheter med et

automatiske skanningen for å sikre

Wi-Fi-adapter (ekstrautstyr) eller

at hver eneste side blir skannet. Hvis

Lexmarks kostnadsfrie applikasjon for

to ark henger sammen og en side

mobil utskrift.

ikke blir skannet, blir du varslet slik at
du kan starte på nytt, eller avbryte
skannejobben. (Denne funksjonen
for dobbeltmatingsdeteksjon
kan deaktiveres.)

Den store e-Task
fargeberøringsskjermen kan
tilpasses hver enkelt bruker

4 års garanti
Hvis du hadde valget, ville du
ikke foretrukket å kjøpe en enhet
som beskytter investeringen din
med en garanti? Den rimelige
MX718de-enheten er så godt
produsert, at vi støtter den
med en garanti som dekker

e-Task-grensesnittet gjør MX718de om

reparasjoner , inkludert kostnaden

MX718de forbedrer også

til din egen personlige innfallsport til

for reservedeler , hvis det er behov

utskriftshastigheten ved å bruke

tidsbesparende løsninger, tilpassede

for det i løpet av de fire første

minnet på 1 GB (kan oppgraderes til

snarveier og arbeidsflyter.

årene*. Garantien tilbyr også 24

3 GB), en prosessor med to kjerner

timers kostnadsfri brukerstøtte på

og Gigabit-tilkobling.

nettet og teknisk brukerstøtte per
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telefon i arbeidstiden.

*Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvisita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke
inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee
Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og standardene EN 55022 / EN 55032 for utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i boliger eller
husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.

Sort/hvitt-laserskriver med multifunksjon
Bare logg deg på MFP'en, så vil du
se din egen personlig tilpassede 25
cm skjerm med alle snarveiene du
har opprettet for å skanne, skrive ut,
kopiere eller sende fakser, e-poster og
andre dokumenter.

Miljøvennlig

Tilgjengelige tonerkassetter med

med kort oppvarmingstid sparer

ekstra høy kapasitet kan produsere

energi og bruker bare 4 sekunder

Innebygd tosidig utskrift reduserer
papirbruken. Fikseringsenhet

opptil 45 000 sider, og de trenger ikke

før du har den første siden. Velg

Forhåndsinnlastede

risting, noe som reduserer avbrudd

strømsparingsmodus (Stille-, Dvale-

forretningsløsninger forenkler

og kostnaden per side. Lexmarks

eller Eco-modus) for å minimere støy

arbeidsprosessene og øker

utskriftssystem og Unison™-toner

og strømforbruk automatisk.

produktiviteten, og apper

sørger for konsekvent utskriftskvalitet

(ekstrautstyr) hjelper deg å håndtere

under hele levetiden til Tonerkassetten

bestemte utfordringer.

som hindrer at utskrifter går til spille.

Overvåk jobber og rekvisita
via skjermen eller eksternt

Brukervennlig

via nettgrensesnittet.

MX718de er enkel å installere, enkel å

Programvareløsninger
øker produktiviteten og
sparer penger

bruke og tilbyr full kompatibilitet med
nesten alle typer operativsystem og
nettverk, slik at den er klar for bruk på
få minutter. Den er laget for å vare,

Lexmarks Embedded Solutions

slik at du enkelt kan skrive ut opptil

Framework (eSF) gjør det mulig

100 000 sider per måned takket være

for MX718de å laste og kjøre

det nyeste innen papirbehandling og

programvareløsninger som er

rekvisita med lang levetid.

skreddersydd til dine spesifikke behov

Lexmarks applikasjon for mobil utskrift

eller bransje, slik at du ikke trenger

for iOS- og Android-enheter tilbyr en

å utvikle eller være vert for dine

enkel og konsekvent brukeropplevelse

egne programmer.

for utskrift fra mobile enheter. Den

MX718de kjører en rekke eSF-

har enkel skriverregistrering og

programmer (medfølger ikke) som

mobil utskrift.

er opprettet av Lexmark, deres

Med den fremre USB-porten kan du

partnere og kunder for å løse

skrive ut PDF-filer og andre bildefiler

bestemte utfordringer. Bare velg

direkte fra en flash-enhet og lagre

og last inn en eSF-app og kjør

skannede dokumenter.

den direkte på enheten. Noe som
fjerner behovet for å administrere
serverbaserte programmer.
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Kassetter med ekstra høy
kapasitet produserer opptil
45 000 sider

lexmark.no

Gjennom Lexmarks returprogram
for tonerkassetter, tilbyr Lexmark
en gratis og enkel måte å returnere
tomme tonerkassetter på, som
resulterer i bærekraftig gjenvinning
eller omfabrikering.

Sort/hvitt-laserskriver med multifunksjon
Produktspesifikasjoner

Lexmark MX718de

Utskrift
Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm

Brukerpanel
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil6
Tid til første utskriftsside
Utskriftskvalitet
Minne / Prosessor

sort: 66 sider per minutt
sort: 4.0 sekunder
sort: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
standard: 1024 MB / maksimum: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz
Option available

Harddisk
Anbefalt månedlig sidevolum2
Maksimal belastning på en måned: Opptil3

5000 - 100000 Sider
350000 sider pr. måned

Kopi
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil6
Tid til første kopiside

sort: 66 kopisider i minuttet
sort/hvitt: 4.0 sekunder

Skanning
Skannertype / ADF Scan
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil
Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
sort/hvitt: 132 / 140 enkelt-sider i minuttet / farger: 132 / 140 enkelt-sider i minuttet
sort/hvitt: 66 / 70 enkelt-sider i minuttet / farger: 66 / 70 enkelt-sider i minuttet
ADF: 150 ark på 75 g/m2

Faks
Modemhastighet

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

Rekvisita

7

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)1
Beregnet kapasitet for bildeenhet: Opptil
Toner(e) levert med produkt1

25,000-siders tonerkassett med høy kapasitet, 45 000-siders tonerkassett med ekstra høy kapasitet, 11,000-siders
tonerkassett
100000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og ‘’5% dekningsgrad
10,000-siders oppstarts-returprogram-tonerkassett

Papirbehandling
Inkludert papirhåndtering
Valgfri papirhåndtering
Papirkapasitet inn: Opptil

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrated Duplex
250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 2100-Sheet Tray, 250-Sheet Lockable Tray, 550-Sheet Lockable Tray
standard: 650 ark på 75 g/m2 / maksimum: 3300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut: Opptil

standard: 550 ark på 75 g/m2 / maksimum: 550 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Integrated Labels, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock
& Label Guide.

Håndterer papirstørrelse

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

Generelt4
Standard tilkoblinger
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger
Støynivå ved drift
Spesifisert operasjonsmiljø

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0
Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)
ekstrautstyr: Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / ekstrautstyr: Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional
Parallel
Utskrift: 58 dBA / Kopimaskin: 58 dBA / Skannerens: 57 dBA
Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Garanti8

4 Years Guarantee SMB Line

Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt

727 x 548 x 578 mm / 43.3 kg

Varenummer

24TC105

Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklarert i henhold til ISO / IEC 19752. 2”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate
Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages
per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and
typical customer usage. 3”Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This
metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 4Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.
lexmark.com/printerlicense for details. 5Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering,
tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. 6Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734
og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific
geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. 8Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvisita og/eller
forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.
1

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og standardene EN 55022 / EN 55032 for utslipp. Denne enheten er ikke
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beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.
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Sort/hvitt-laserskriver med multifunksjon

25 cm skjerm

Flerbruksmater for 100 ark
Inntakskapasitet på 550 ark

250-arks skuff / 550-arks skuff

250-arks skuff / 550-arks skuff

250-arks skuff / 550-arks skuff

Hjulsokkel

250-arks skuff / 550-arks skuff

2100-arks skuff (hjulsokkel kreves)

Hjulsokkel
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Standard
Ekstrautstyr
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