XC2235
Tillförlitlighet. Säkerhet. Prestanda.
XC2235

Lexmark XC2235
Lexmark XC2235 är en multifunktionsskrivare med en utskriftskapacitet på upp till 33 sidor per minut* som har en 10,9 cmfärgpekskärm. Förutom att på ett tillförlitligt sätt hantera olika materialtyper och format, ingår verktyg som hjälper dig att både
minska tonerförbrukningen och få korrekt färgåtergivning.

Interagera med lätthet
}} En vridbar 10,9 cm e-Task-pekskärm med praktiska
produktivitetsappar som kan anpassas för att tillgodose
dina behov.
}} Via USB-porten på framsidan kan du skriva ut från
populära filformat utan dator.
}} Kompakt utformning gör enheten lättplacerad.

Redo när du är det
}} En 1,2 GHz-processor med fyra kärnor och upp till 6 GB
minne ger utskrift på upp till 33 sid/min*.
}} Skanna upp till 47 sidor per minut.
}} Stålram och robust design håller för hög belastning och i
krävande miljöer.
}} Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter
ökar drifttiden.
}} Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 6 000

}} Anslut via Ethernet, USB eller enklare alternativ för
mobila utskrifter.

Komplett säkerhetsutbud
}} Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till
att skydda din information – i dokumentet, på enheten
och i nätverket.
}} Keypoint Intelligence – Buyers Lab gav Lexmark den
prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i kategorin
Document Imaging Security***.

sidor i färg och 9 000 sidor i svart**.
}} Fortsätt skriva ut i svart om färgtonern tar slut.

Färg som ser till att spara
}} PANTONE® -kalibrering, inbäddade färgprovssidor
och Lexmark Colour Replacement skapar korrekta och
proffsiga färgutskrifter internt.
}} Spara toner med en uppsättning verktyg som gör att du
kan välja när och hur mycket färg som skrivs ut.

Med tanke på planetens bästa
}} Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning
vid aktiv användning eller viloläge.

Inmatning som fungerar

}} Dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.

}} Tillförlitlig, flexibel mediehantering har stöd för kartong,

}} Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program

små material och kuvert från huvudfacket eller en praktisk

för insamling av kassetter (LCCP).

matare av enskilt ark.
}} Standardinmatningskapacitet på 251 ark kan växa
till 1451.

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Genomsnittlig kapacitet baserad på ca 5 % utskriftstäckning.
***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa
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Lexmark XC2235

1

XC2235 med 10,9 cm e-Task-färgpekskärm

Justerbart skrivarställ (visas inte)

2

Dubbelt 650-arksfack

Vridbar hurts (visas inte)

3

550-arksfack

462 × 442 × 588 mm
133 × 424 × 416 mm
133 × 424 × 416 mm

521 × 653 × 625 mm

263 × 476 × 600 mm

Standard
Tillval

Anmärkning 1: Har stöd för ett extra duofack för 650 ark, eller ett extra duofack för 650 ark och ett extra 550-arksfack med duofacket för 650 ark ovanpå.
Anmärkning 2: Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ
på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/
© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.
Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrintlogotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliancelogotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. PANTONE®, PANTONE® Goe™ och övriga varumärken för
Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
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Produktspecifikationer

Lexmark XC2235

Skrivare
Skärm
Utskriftshastighet: Upp till6
Tid till första sidan: så snabb som
Upplösning
Minne / Processor
Hårddisk
Rekommenderad sidvolym per månad2
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till3

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3” (10,9 cm)
Svartvitt: 33 sid/min / Färg: 33 sid/min
Svartvitt: <8.5 sekunder / Färg: <8.5 sekunder
Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600
dpi)
Standard: 2048 MB / Maximalt: 6144 MB / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz
Alternativ tillgängligt
1500 - 8500 Sidor
85000 sidor per månad

Kopiering
Kopieringshastighet: Upp till6
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första
kopia: så snabbt som

svartvitt: 33 sid/min / färg: 33 sid/min
svartvitt: 9 sekunder / färg: 9.5 sekunder

Skanning
Skanner typ / Skanning ADF

Flatbed scanner with ADF / RADF (vändande duplex)

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

dubbelsidig: 21 / 23 Sidor per minut / dubbelsidig: 13 / 14 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

svartvitt: 47 / 50 Sidor per minut / färg: 30 / 32 Sidor per minut

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/
skanning: Upp till

ADF: 50 ark på 75 g/m2

Faxing
Modemhastighet

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Tillbehör7
Tonerkassettkapacitet (upp till)1
Trummans kapacitet är beräknad: upp till5
Tonerkassetter som ingår vid leverans1

Färgkassett (CMY) för 6 000 sidor, Tonerkassett Svart 9000 -sidor
125000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor, Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering
Valfritt pappershantering
Pappersinmatningskapacitet: Upp till
Pappersutmatningskapacitet: Upp till
Hanterade mediatyper
Hanterade mediastorlekar

250 arks inmatning, 150 arks utmatningsfack, Inbyggd duplexenhet, Manuell arksmatare 1 ark
550-arksfack, 650-arks duotack
Standard: 250+1 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 1450+1 ark på 75 g/m2
Standard: 150 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 150 ark på 75 g/m2
Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyletiketter, Refer to the Card Stock & Label Guide.
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal,
Letter, Universal, Oficio, A6

Allmänt4
Standardportar
Extra nätverksportar
Ljudnivå i drift
Driftsmiljö
Garanti
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad
USB 2.0-port (typ A)
Marknet N8372 WiFi Option
Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 55 dBA
Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C
Ett års reparation på plats, nästa företagsdag
462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel
eller försummelser.

Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg. 2”Rekommenderad månads sidvolym” är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks
produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor
per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning,
hastighet och vanlig kundanvändning. 3”Maximal månadssatscykel” definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishiftoperation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. 4Skrivare säljs under vissa villkor för
licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. 5Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet,
pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. 6Utskriftshastigheter mätt
i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produktfunktionerna är endast utrustade med
ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.
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