XC4150

Kraftig A4-multifunksjonsskriver
med farger i en kompakt utforming
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Få skarpe utskrifter
med flotte farger

Økt produktivitet
med funksjonaliteten
og påliteligheten
du behøver

Løsninger som
letter arbeidsflyten
og fleksibiliteten

Sensitive data
forblir sikre

Kutt kostnadene
samtidig som
du er
miljøvennlig

Lexmark XC4150

Få mer kraft og
spar penger

Spar tid med den integrerte programvaren og løsningene

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut hvor du vil med

i XC4150. Hold produktiviteten oppe med utskrifts- og

mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og

skannehastigheter som er raske nok til å holde arbeidet i gang.

valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra

Få profesjonelle utskrifter med flotte farger.

smarttelefoner og nettbrett. XC4150 er også klargjort

}} Klare farger i en rimelig, plassbesparende enhet
}} Utskriftshastighet på opptil 47 sider per minutt1
}} Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med høy
kapasitet uten risting
}} Utvidbare, universelle innskuffer

Økt produktivitet med
funksjonaliteten og påliteligheten
du behøver

for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.
Bedre tilgang for alle med det vippbare e-Taskpanelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i
alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg
uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og
tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med
begrenset syn å betjene enheten*.

Produktiviteten forblir høy, til og med store fargeutskriftsjobber
blir fort ferdig. Takket være utskriftshastigheter på opptil 47
sider per minutt.
Minimer ventetiden med XC4150s mulighet til å skrive ut en
enkelt fargeside på så lite som 5 sekunder. Praktisk direkte
utskrift fra flash-enheter, nettverksstasjoner og nettservere
sparer enda mer tid.
Jobb gjennom avanserte utskriftsjobber med store fotografier
og grafikk med høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren
har behandlingskraften du trenger innebygd.
Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter senker ikke farten.
XC4150 skanner opptil 56 sider per minutt, og kombinert med
den kraftige firekjernersprosessoren, foreviges informasjonen og
gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske
standarden EN 301 549 fra juni 2016
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Få skarpe utskrifter med flotte farger
og profesjonell etterbehandling

Avansert skanneteknologi

Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan skrive ut i farger

problemer. Den avanserte skanneteknologien på

internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig
fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning
kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å
oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne
den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks fargeerstatning
kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å
oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. Lexmarks 4800
fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.
Mindre betjening med en høy kapasitet på opptil 2300 ark. Det
er mindre sjanse for at du går tom for papir, så du trenger ikke
vente eller foreta deg noe for å fullføre utskriften.
Forbedre produktiviteten med XC4150 som bare fortsetter
og fortsetter
}} Tonerkassetter med kapasitet for opptil 20 000 sider1
}} Fotolederenhet varer i opptil 150 000 sider6
}} Fremkallings- og vedlikeholdsenheter varer i opptil 150 000 sider6
}} UnisonTM tonerkassetter som ikke behøver risting, betyr perfekte
utskrifter fra første til siste side uten avbrudd

Koble digitale systemer til ustrukturert innhold uten
XC4150 gjør det raskt og enkelt.
}} Forbedre skanneproduktiviteten og
innhentingseffektiviteten ved å redusere tiden det
tar å forberede dokumenter manuelt, og ved å
automatisk forbedre kvaliteten på skannede bilder
med integrering av Lexmark VirtualReScan (VRS)§
}} Fjern blanke sider automatisk med registrering og
fjerning av blanke sider
}} Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i
full hastighet
}} Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med
fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den
ikke finner farger
}} Reduser filstørrelsen og oppretthold
informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering
(Mixed Raster Content)
}} Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCDsensorer (Charged Coupled Device) og femdelers,
optiske glasslinser
}} Ikke kast bort tid å på starte en jobb på nytt.
Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå fortsetter
der jobben slapp
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VirtualReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility
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Løsninger som letter arbeidsflyten
Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte
apper som er tilgjengelige på Lexmark XC4150. De innebygde produktivitetsløsningene sikrer
investeringen for fremtiden.

Standard enhetsbaserte apper som leveres med denne serien er*:

AccuRead OCR

Scan Centre

På mye kortere tid enn det
tar å taste inn informasjon
manuelt, kan dere
lage søkbare filer eller
redigerbart innhold med
den medfølgende AccuRead
OCR. Andre leverandører
krever ekstrabetaling for
denne viktige funksjonen.

En app sender skannede
dokumenter til flere
destinasjoner samtidig med
valgfri leveringsbekreftelse.

1

Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt
Minimer behovet for opplæring med de nettbrettlignende
funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk
17,8 cm (7 tommers) fargeberøringsskjerm. Bruk sveipe- og
berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet

Skjemaer og favoritter

Kortkopi

Oppbevar ofte brukte
skjemaer og dokumenter
lett tilgjengelig, og spar
penger ved å kutte ut
forhåndsutskrevne skjemaer.

Skann begge sider av ID-/
kredittkort og skriv dem ut
på én side og lagre dem i
en nettverksmappe.

for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:
}} Forhåndsvis hele utskriftsjobben
}} Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB
eller mobilenheter
}} Tilpassbare snarveier og bokmerker
}} Få avkastning på investeringen med god integrering
}} Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
}} Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnadsog utskriftshåndtering

Adressebok
Administrer enhetens lagrede
brukerdata, kontakter og
skannedestinasjoner fra
e-Task-berøringsskjermen eller
den innebygde webserveren.
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Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.
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XC4150

1. Intuitiv

1

4
2

2. Direkte utskrift

fargeberøringsskjerm

Microsoft Office-filer og

med nytt e-Task-

andre dokumenter og

grensesnitt

bildetyper kan skrives ut

En lyssterk 17,8 cm (7

direkte fra flash-enheter.

tommers) skjerm bruker

Du kan til og med

kjente sveipe- og

forhåndsvise jobbene

berøringsbevegelser som

på e-Task-skjermen

minimerer opplæringen

før utskrift.

som kreves for å få
brukerne i gang.
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3. UnisonTM Toner-system
med rekvisita med lang
levetid UnisonTM Toner
gir jevnt høy bildekvalitet,
lang systemlevetid og
overlegen bærekraft i et

5

innovativt utskriftssystem
med stor kapasitet og
uten risting.

4. Programvareløsninger

5. Utvidbare skuffer

Slå sammen eSF-verktøy med

Skriv ut på flere papirtyper, og øk

kjøpt verktøy for flåtestyring og

innmatingskapasiteten til opptil

din eksisterende programvare

2300 ark

og tekniske infrastruktur for å
skape Lexmarks smarte MFPøkosystem. Tilpasningsevnen
sikrer investeringene dine i
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Lexmarks fargelaserteknologi.
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Lexmark XC4150

Sensitive data forblir sikre
Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket
sammen med ekstern overvåking og administrasjon.
Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering
for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk
(ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale
signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.
Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PINkode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen
til nettverket helt sikker. Hvis brukergodkjenning mislykkes, lukkes
e-Task-panelet for å beskytte enhetsinnstillingene.
Sett en stopper for datalekkasjerpå standard-harddisken med
256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i
multifunksjonsenhetens minne og ikke på harddisken. Dataene er
nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du
er miljøvennlig

Lexmarks bærekraft

Spar strøm med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker

markedsføringsslagord. Det er en kjerneverdi som

mindre enn 3 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn
en halv watt i planlagte av/på-perioder.

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et
demonstreres med virkelige handlinger og resultater.
Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å

Spar penger og toner på en enkel måte. Standard tosidig utskrift,

bevare en sunn planet for kommende generasjoner.

utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som

Vi tar med oss dette engasjementet til kundene

lar teksten forbli mørk og lesbar og Lexmarks Miljøkopi-løsning, er

og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype

bare noen av de miljøvennlige alternativene.

forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser,

Smart toner sparer strøm og mer. Lexmark UnisonTMToner fikserer
ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt

slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel
som vår egen.

kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan

Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt

du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringssentrene

anerkjente miljøstandarder*.

våre for bærekraftig gjenvinning.

}} Energy Star™
}} Blue Angel
}} EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks
bærekrafttiltak, kan du se csr.lexmark.com
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Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2.
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Bestillingsinformasjon.

P/N

Modell

40C9606

Lexmark XC4150

P/N

Lasertoner/blekkpatron

24B6720
24B6717
24B6718
24B6719
74C0W00
74C0ZK0
74C0ZV0

XC4150 sort tonerkassett
XC4150 cyan tonerkassett
XC4150 magenta tonerkassett
XC4150 gul tonerkassett
Toneroppsamlingsflaske
CS720, CS725, CX725 sort bildeenhet for returprogram
CS720, CS725, CX725 bildebehandlingssett for farge
(CMY) for returprogram

P/N

Papirhåndtering

40C2100

550‑arks skuff

P/N

Minnealternativer

57X9020
57X9801

2 GB DDR3, G2, 512M x32, 204 SODIMM
256 MB flash-minne

P/N

Harddisk

27X0400

Harddisk

P/N

Møbler

40C2300

Justerbart stativ

P/N

Fastvarekort

40C9200
40C9201
40C9202

Skjema- og strekkodekort
IPDS-kort
PRESCRIBE-kort

P/N

Skriftkort

57X9110
57X9112
57X9114
57X9115

Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype
Kort for forenklet kinesisk skrifttype
Kort for koreansk skrifttype
Kort for japansk skrifttype

P/N

Intern utskriftsserver

27X0803

MarkNet 8360 Wireless

P/N

Lokale grensesnittkort

14F0100
14F0000

RS-232C serielt grensesnittkort2
Parallelt 1284-B-grensesnittkort2

P/N

Sikkerhet

57X0085

Sikkerhetsmodul

P/N

Kabler

1021231
1021294

Parallellskriverkabel på 3 meter
2-meters USB-kabel
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CS720de
Fargeberøringsskjerm på
17,8 cm (7 tommer)

550-arks innskuff med 100arks flerbruksmater
Justerbart
skriverstativ

550-arks skuff
550-arks skuff

Standard

550-arks skuff

Ekstrautstyr

Produktspesifikasjoner

Lexmark XC4150

Utskrift
Brukerpanel
Utskriftshastighet: Opptil5
Tid til første utskriftsside
Utskriftskvalitet
Minne
Harddisk
Anbefalt månedlig sidevolum2
Maksimal belastning på en måned: Opptil3

Lexmark e-Task 17,8 cm (7-tommer) fargeberøringsskjerm
sort: 47 sider per minutt / farger: 47 sider per minutt
sort: 5.0 sekunder / farger: 5.5 sekunder
sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB
Inkludert i konfigurasjonen
2000 - 20000 Sider
150000 sider pr. måned

Kopi
Kopihastighet: Opptil5
Tid til første kopiside

sort: 47 kopisider i minuttet / farger: 47 kopisider i minuttet
sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.0 sekunder

Skanning
Skannertype / ADF Scan

Skanner m/ glassplate og automatisk arkmater / RADF (tosidig skanning, reversert passering)

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil

sort/hvitt: 26 / 28 enkelt-sider i minuttet / farger: 26 / 28 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil

sort/hvitt: 56 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 56 / 60 enkelt-sider i minuttet

Faks
Modemhastighet

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

Rekvisita7
Kapasitet for tonerkassetter (opp til)1
Beregnet kapasitet for bildeenhet: Opptil6
Toner(e) levert med produkt8

20 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 13 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet
150000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og ‘’5% dekningsgrad
7 000 siders sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)

Papirbehandling
Inkludert papirhåndtering
Valgfri papirhåndtering
Papirkapasitet inn: Opptil

Inntakskapasitet på 550-ark, 100-arks flerbruksmater, Integrert tosidigenhet, 300-arks utskuff
550‑arks mater
standard: 650 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut: Opptil

standard: 300 ark på 75 g/m2 / maksimum: 300 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Kartong, Konvolutter, Papir-etiketter, Vanlig papir, Vinyletiketter, Mer informasjon i “Card Stock & Label Guide”, Banner Paper

Håndterer papirstørrelse

10-konvolutt, 7 ¾-konvolutt, 9-konvolutt, A4, A5, B5-konvolutt, C5-konvolutt, DL-konvolutt, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement,
Universal, Oficio, A6

Generelt4
Standard tilkoblinger

En intern ledig kortplass, USB 2.0 spesifikasjonssertifisert, høyhastighet (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Frontmontert USB
2.0-spesifikasjon Hi-Speed-sertifisert port (type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A)

Nettverkstilkoplinger

ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC

Støynivå ved drift
Spesifisert operasjonsmiljø
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt

Utskrift: 53 dBA / Kopimaskin: 56 dBA / Skanneren: 53 dBA
8 til 80% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32°C, Høyde over havet: 0 til 2896 meter
648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg

Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning per farge. 2Anbefalt månedlig sidevolum er et antall sider som hjelper kundene til å vurdere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antallet
sider kundene har tenkt å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antallet sider i måneden holdes innenfor det angitte intervallet av hensyn til at enheten skal fungere optimalt, basert på faktorer som f.eks.:
etterfyllingsintervaller for rekvisita og papir, hastighet og typisk kundebruk. 3Månedlig toppverdi defineres som det maksimale antallet sider en enhet kan levere i løpet av en måned. Dette måltallet gir muligheten til å
sammenlikne enhetens robusthet med andre skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. 4Skrivere selges med forbehold om visse lisens-/avtalevilkår. Se nærmere informasjon på www.lexmark.com/printerlicense. 5Utskrifts- og
kopieringshastighet målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Faktisk utbytte kan variere basert på faktorer som enhetens hastighet,
papirstørrelse og matingsretning, tonerdekning, papirkilde, prosentandel sort/hvitt-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben. 7Produktet fungerer bare med erstatningspatroner som er beregnet for bruk i et bestemt
geografisk område. Se www.lexmark.com/regions for nærmere opplysninger. 8 Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med
ISO/IEC 19798.
1

© 2015 Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.
16KDO5335-1
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