MFP-färglaserskrivare

Lexmark XC9200-serien
XC9235

När du behöver få ut mer av dina
utskrifter än vanliga sidstorlekar,
vanliga utskriftshastigheter och
ordinarie serviceintervaller. Lexmarks

Upp till 65 sidor/min

Lösningar

25 cm pekskärm (10 tum)

SRA3

Duplex ADF single-pass

Efterbehandling som tillval

mångsidiga multiformat färg-MFP
stödjer krävande arbetsbelastningar
och med en kraftfull kombination
av utskrift, kopiering, skanning och
fax, samt efterbehandling som
tillval. Produktserien har alla dessa
egenskaper och Lexmarks avancerade
tankesätt med integrerade funktioner
och tjänster.

Storleksanpassad
för framgång

Hög hastighet
När är inte hastighet en prioritet?
Det behövs oavsett om du vill
skriva ut, skanna, kopiera eller köra
produktivitetsapplikationer. XC9200serien erbjuder höga hastigheter
med genomtänkt teknik och har hög

Lexmarks skrivare i XC9200-serien är

uthållighet som minimerar avbrott och

fullmatad med standardfunktioner,

som håller arbetet i rörelse.

Snabb skanning: Alla modeller
skannar upp till 160 sidor per minut och
ger extremt snabb registrering. Stöd
för blandade original, återställning av
papperstrassel på sidnivå, OCR som
standard och med klassificering och
dirigering som tillval så uppfyller vi
kraven på automatiserade skanningar
med höga hastigheter.
Maximal volym: Se till att uppfylla

möjlighet att hantera utskrifter i
multiformat och med olika hastigheter

Hög hastighet är viktigt: Skrivarna

och konfigurationer. Produktserien

i XC9200-serien skapar första sidan

passar utmärkt i både medelstora och

på bara 4,9 sekunder och kan skriva

stora arbetsgrupper som behöver en

ut upp till 65 A4-sidor per minut*,

flexibel MFP som kan göra allt. Dess

beroende på modell.

krävande utskriftsbehov med en
maximal utskriftskapacitet per månad
från 150 000 till 275 000 sidor**,
beroende på modell.

kraftfulla SRA3-färgutskrifter och höga
utskriftsvolymer kan användas som
komplement till befintlig skrivarpark
i A4-format.
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*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
**”Maximal arbetscykel per månad” definieras som maximalt antal sidor som en enhet kan leverera under en månad med drift vid skiftarbete. Det här måttet möjliggör en
jämförelse av hur robusta skrivarna är jämfört med andra skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark.
Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus
eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

MFP-färglaserskrivare
Papperskapacitet: Skrivarna är

Lösningar och mycket mer:

konfigurerade för höga volymer och

Förbättra din användarupplevelse

har en maximal inmatningskapacitet

och produktivitet med inkluderande

på upp till 6 650 ark och en utmatning

lösningsapplikationer, samt

på hela 3 500 ark.

anpassa skrivaren med tillvalsappar

Toner som räcker länge:
Utbyteskassetter skriver ut upp till
30 000 sidor i svart eller färg*.
Serviceintervaller med lång livslängd:
Optimal drifttid med fixerings- och

efter verksamhetens specifika
branschbehov. Med hjälp av
tillgängliga SDK:er (Software
Development Kit) kan du även skapa
egna appar.

framkallningsenheter som ger upp till

Förbättrad hårddisk: XC9200-

720 000 respektive 600 000 sidor**.

seriens standardhårddisk möjliggör
effektivitetshöjande funktioner som

Intelligent och tillgänglig
Vad som gör en MFP både sömlös
och effektiv att använda är att

jobbuffring samtidigt som sortering
och övergripande systemresponsivitet
förbättras.

den ska vara lättillgänglig, ha

Hjälpmedel: Det finns en integrerad

ett intuitivt gränssnitt, använda

röstvägledning, hörlursuttag, vippbar

produktivitetshöjande applikationer

kontrollpanel och möjlighet att

och ha välplanerade och tillgängliga

använda både vanliga hjälpmedel

funktioner. Och XC9200-serien har

med svepgester och USB-tangentbord

dem alla.

som tillval. Alltsammans utgör
en del av Lexmarks bästa SRA3/

Kraftfull prestanda: Den börjar
vid en 1,2 GHz-processor med fyra
kärnor och 2 GB minne (kan utökas
till 4 GB) som ger både ett snabbt

A3-multifunktionsskrivare som inte
enbart är avsedd för användare med
olika behov, utan även ger en bättre
användarupplevelse för alla.

OCR som standard och
avancerade tillval för
dirigering
Alla skrivare i Lexmark
XC9200-serien har inbyggd
OCR-programvara för optisk
teckenigenkänning som kan
konvertera utskrivna tecken på

användargränssnitt och enastående

en skannad sida till sökbar text.

snabb bildhantering.

Spara filen till ett USB-minne,

Tydligt och enkelt: En tydlig 25 cm-

skicka den som e-post eller

pekskärm med Lexmarks egna e-Taskgränssnitt som baseras på ikoner
och text och som skapar en intuitiv
upplevelse som vägleder dig genom
varje steg. Via en praktisk USB-port
på framsidan kan du enkelt skriva ut
dokument och överföra filer.

dela den i ett nätverk för vidare
behandling eller integrering
med den programvara som
används. Med tillvalsprogrammet
AccuRead Automate kan Lexmarks
alla XC9200-modeller hämta,
automatiskt klassificera och
dirigera dokument, samtidigt som
den packar upp viktig information
om filnamn och indexering. Det
behövs ingen ytterligare server –
AccuRead Automate hanterar allt
direkt i skrivaren och eliminerar
fel i samband med manuell
datainmatning och påskyndar
affärsprocesser.
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*Kapacitet vid ca 5 % utskriftstäckning per färg.
**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter
endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.
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MFP-färglaserskrivare
Utrustad för
professionell utskrift

Lexmarks fördel

Presentera dina färger, förbättra dina

hög kapacitet och professionella

utskrifter med efterbehandling och

färgutskrifter i större format i de mest

utnyttja styrkan i XC9200-serien i

krävande arbetsmiljöer. Produktserien

valfri nätverksmiljö.

har alla dessa fördelar och Lexmarks

Proffsig färg: Matcha dina viktigaste
färger och presentera dina mest

XC9200-serien ger höga hastigheter,

avancerade tankesätt med
integrerade funktioner och tjänster.

innovativa förslag med hjälp av en
komplett uppsättning verktyg som

Säkerhet: Lexmarks omfattande

inbegriper PANTONE®-kalibrering,

utbud av säkerhet är inbyggt i alla

inbäddade färgexemplarsidor och

produkter för att hjälpa till att skapa

Lexmark Color Replacement för enkel

en miljö som är både säker och mer

matchning av dekor- och RGB-färger.

produktiv. Våra säkerhetslösningar

Avancerad efterbehandling: Öka
den interna produktionskapaciteten
och nå ut till nya kunder med
valfri efterbehandling som
flerpositionshäftning, hålslagning,
häftesframställning, sadelhäftning och
tredubbel vikning.
Anslut dig till omvärlden: Gigabit

omfattar säker åtkomst, dokumentoch nätverkssäkerhet, säker
fjärrhantering, säkerhet för hårddisk
och tillvalsfunktioner som t.ex. Print
Release. Tillsammans återspeglar
de vår erfarenhet av några av
världens mest strikt reglerade,

Mobilitet: Med Lexmarks kostnadsfria
Mobile Print-app, eller utskrift via
AirPrint®, Google Cloud Print™,
Mopria® eller Windows® Mobile
i nätverk med trådlös åtkomst.
XC9200-seriens tillvalskort för trådlöst
nätverk möjliggör direktutskrift, vilket
innebär att du kan kringgå nätverket.
Fler alternativ för mobilutskrift
betyder nya möjligheter för dig och
dina användare.
Hantering: XC9200-seriens MFPs blir
en integrerad del av den befintliga
skrivarparken så snart du kopplar
in dem, tack vare fullständig
kompatibilitet med kostnadsfri,
nedladdningsbar Markvision
Enterprise-programvara (MVE).
Med hjälp av MVE kan du spåra,
felsöka och uppdatera enheter under
hela livscykeln.

uppdragskritiska arbetsmiljöer.

Ethernet-portar ger uppkoppling till
alla moderna nätverk, och två bakre
USB 2.0-portar med hög hastighet
möjliggör anslutning till enskilda
enheter. Som tillval finns nätverkskort
för trådlöst nätverk och fiberoptik
som du kan utöka din omkrets med
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behöriga användare.
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MFP-färglaserskrivare
Säkerhet och mycket mer
Avancerade säkerhetsfunktioner:
Säkerhetsfunktionerna i Lexmark
XC9200 omfattar enhetshantering,
skydd och användning.
Enhetshantering: Kombinationen av
administrativ åtkomst och lösenord,
HTTPS, SMNPv3, IPsec och 802.1x-stöd
gör att du fjärranslutet kan övervaka,
hantera, godkänna och autentisera
vem och vad som ska få tillgång
till nätverket.
Enhetsskydd: I de inbyggda verktygen
ingår portfiltrering och TCPanslutningsfiltrering som begränsar
vilka anslutningar som är aktiva
från vilka källor. Med kryptering och
radering av hårddisken skyddas
känsliga utskriftsdata. Digitalt
signerade uppdateringar av firmware
förebygger dataintrång, till exempel
genom att skadlig programvara
överförs till MFP-enheten.

Hårddiskskydd: Hårddisken skyddas

Spara papper och toner: Standard

med 256-bitars AES-kryptering

duplexläge skrivs ut på båda sidor

och krypteringsnycklarna lagras i

av varje ark per default, utan att

MFP:ns minne, inte på hårddisken.

utskriftshastigheten påverkas, ger

Data skyddas även om hårddisken

fullständig duplex-effektivitet till

avlägsnas. Denna skyddsnivå

enhetens angivna utskriftshastighet.

konfigureras automatiskt när

Den unika ColourSaver-funktionen

enheten startas – användare och

skriver dessutom som standard ut

administratörer behöver inte aktivt

bilder i ljusare ton, men lämnar texten

göra någonting.

mörk och läsbar, vilket sparar både

XC9200-serien genomför också

toner och pengar.

en automatisk, filbaserad

Och med den inkluderade

hårddiskrensning efter varje

miljökopieringslösningen (Eco-

utskriftsjobb. Denna funktion kan inte

Copy) kan du skriva ut kopior av

inaktiveras. Dessutom är det enkelt

skannade material med fördefinierade

att rensa enhetens hårddisk och icke-

inställningar som dubbelsidig utskrift,

flyktiga minne när enheten tas ur drift

antal sidor per ark och antal kopior per

eller inte förvaras på en säker plats

ark, vilket ytterligare sparar papper.

– ett enda raderingskommando för att
ta den ur drift är allt som krävs för en
behörig användare.

Med tanke på planetens bästa
Energisparlägen: Strömförbrukningen

Enhetsanvändning:

i viloläge är mindre än 3 watt vilket

Användarautentisering sker via

sparar pengar och ström mellan

PIN-kod, lösenord eller kortläsare,

utskriftsjobben. När enheten inte

LDAP-adressbokssökning sker över

används övergår den till viloläge

SSL (Secure Socket Layer) för att

och återaktiveras snabbt när nya

säkerställa en säker anslutning mellan

utskriftsjobb startas. Dessutom

MFP-enheten och nätverket och det

kan den manuellt slås på och av via

finns lås för användarpanelen för att

kontrollpanelen eller automatiskt

skydda enhetens inställningar.

enligt ett användardefinierat schema.

Kompatibel med återvunnet papper:
För att minimera miljöpåverkan av
din pappersförbrukning har Lexmark
XC9200-serien testats i sin helhet med
ett antal olika typer av återvunnet
papper, upp till 100 % återvunnet.
Miljöcertifieringar: Dessa Lexmarkprodukter uppfyller globalt
erkända miljöstandarder.*
}} ENERGY STAR®
}} Blue Angel
}} EPEAT® Silver
}} RoHS Compliant

Sensorerna för lågströmsläge
aktiverar MFPn när papper placeras
i den automatiska dokumentmataren
eller när skannerlocket öppnas.
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*ENERGY STAR V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).
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Funktioner i Lexmarks XC9200-serie
1.

Intuitiv färgpekskärm med
nästa generations e-Taskgränssnitt

3. Utökningsbar inmatning

6. Mjukvarulösningar

Skriv ut på olika papperstyper

Förbättra din användarupplevelse

och format, med en

och produktivitet med

Den stora 10 tums färgpekskärmen

inmatningskapacitet på upp till

inkluderande lösningsappar,

(25 cm) har en otroligt jämn yta

6 650 ark.

samt anpassa skrivaren med

och kan aktiveras med nästan vad
som helst, t.ex. penna, fingertopp
eller nagel, utan tryck eller
direkt hudkontakt. Det moderna
gränssnittet är välbekant för
användarna och minimerar
behovet av utbildning.

2. Snabb skanner
Dubbelsidig automatisk
dokumentmatare som rymmer
100 ark och skannar upp till 160
sidor per minut och ger extremt
snabb registrering. Stöd för
blandade original, återställning
av papperstrassel på sidnivå,
OCR som standard och med
klassificering och dirigering som
tillval så uppfyller vi kraven på
automatiserade skanningar med

tillvalsappar efter verksamhetens

4. Efterbehandling som tillval

specifika branschbehov. Med

Utöka funktionerna med

hjälp av tillgängliga SDK:er

efterbehandling som innehåller

(Software Development Kit)

flerpositionshäftning,

kan du även skapa egna appar.

hålslagning, häftesframställning,

Flexibiliteten i Lexmarks smarta

sadelhäftning och tredubbel

MFP hjälper till att framtidssäkra

vikning. Efterbehandlaren har en

din investering.

utmatningskapacitet på upp till

7.

3500 ark.

Direktutskrift
Skriv ut Microsoft Office-filer,

5. Produktion med
hög kapacitet

PDF:er och andra dokument och
bildtyper från flashenheter eller

Optimal drifttid med original
Lexmark-tonerkassetter som ger
upp till 30 000 sidor i mono- eller
färgutskrift*, samt fixerings-

markera och skriv ut dokument
från nätverksservrar eller
lagringsutrymmen online.

och framkallningsenheter som
ger upp till 720 000 respektive
600 000** sidor.

höga hastigheter.

2

1
6
7
4
5

3

XC9265 med tillval

17KDO7415-1

*Kapacitet vid ca 5 % utskriftstäckning per färg.
**Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som skrivarens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, andelen utskrifter
endast i svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är.
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Funktioner i Lexmarks XC9200-serie
Produktspecifikationer

Lexmark XC9235

Lexmark XC9245

Skrivare
Lexmark e-Task pekskärm i färg 10” (25cm)

Skärm
Utskriftshastighet: Upp till6
Tid till första sidan: så snabb som

Svartvitt: 35 sid/min / Färg: 35 sid/min

Svartvitt: 45 sid/min / Färg: 45 sid/min

Svartvitt: 7 sekunder / Färg: 8.3 sekunder

Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder

Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Upplösning

Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB

Minne

Inkluderad i konfigurationen

Hårddisk
Rekommenderad sidvolym per månad2
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till3

4000 - 20000 Sidor

6000 - 50000 Sidor

200000 sidor per månad

225000 sidor per månad

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

svartvitt: 35 sid/min / färg: 35 sid/min

svartvitt: 45 sid/min / färg: 45 sid/min

svartvitt: 6.6 sekunder / färg: 7.9 sekunder

svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder

Skanning
Skanner typ / Skanning ADF

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut

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

ADF: 100 ark på 75 g/m2

Faxing
Modemhastighet

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

Tillbehör

7

Tonerkassettkapacitet (upp till)1
Trummans kapacitet är beräknad: upp till5
Tonerkassetter som ingår vid leverans8

Svart och färgkassetter (CMYK) för 30 000 sidor
100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter färg (CMY) 6 000 sidor, Tonerkassett svart
5 000 sidor

Tonerkassett svart 18 500 sidor, Tonerkassetter färg (CMY)
för 11 500 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering

Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning

Valfritt pappershantering

Häftningsenhet, Häftare och hålslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin,
Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet: Upp till
Pappersutmatningskapacitet: Upp till
Hanterade mediatyper
Hanterade mediastorlekar

Standard: 1150 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m2
Standard: 250 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m2
Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banderoll papper
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal,
Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18”), Oficio, A6, SRA3

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

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear
USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)
Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial,
Intern 1284-B dubbelriktad parallell
Utskrifts: 51 dBA / Kopiator: 55 dBA / Skanner: 53 dBA

Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA

Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C
921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

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. 8 Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med
kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.
1

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är
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inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.
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Funktioner i Lexmarks XC9200-serie
Produktspecifikationer

Lexmark XC9255

Lexmark XC9265

Skrivare
Lexmark e-Task pekskärm i färg 10” (25cm)

Skärm
Utskriftshastighet: Upp till6
Tid till första sidan: så snabb som

Svartvitt: 55 sid/min / Färg: 55 sid/min

Svartvitt: 65 sid/min / Färg: 65 sid/min

Svartvitt: 5.2 sekunder / Färg: 6.1 sekunder

Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.9 sekunder

Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Upplösning

Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB

Minne

Inkluderad i konfigurationen

Hårddisk
Rekommenderad sidvolym per månad2
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till3

7000 - 50000 Sidor

8000 - 50000 Sidor

250000 sidor per månad

275000 sidor per månad

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

svartvitt: 55 sid/min / färg: 55 sid/min

svartvitt: 65 sid/min / färg: 65 sid/min

svartvitt: 4.9 sekunder / färg: 5.8 sekunder

svartvitt: 4.8 sekunder / färg: 5.5 sekunder

Skanning
Skanner typ / Skanning ADF

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut / dubbelsidig: 160 / 160 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till

svartvitt: 80 / 80 Sidor per minut / färg: 80 / 80 Sidor per minut

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

ADF: 100 ark på 75 g/m2

Faxing
Modemhastighet

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

Tillbehör
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Tonerkassettkapacitet (upp till)1
Trummans kapacitet är beräknad: upp till5
Tonerkassetter som ingår vid leverans8

Svart och färgkassetter (CMYK) för 30 000 sidor
100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassett svart 18 500 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) för 11 500 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering

Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning

Valfritt pappershantering

Häftningsenhet, Häftare och hålslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin,
Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet: Upp till
Pappersutmatningskapacitet: Upp till
Hanterade mediatyper
Hanterade mediastorlekar

Standard: 1150 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 6650 ark på 75 g/m2
Standard: 250 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 3500 ark på 75 g/m2
Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banderoll papper
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal,
Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18”), Oficio, A6, SRA3

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

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear
USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)
Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial,
Intern 1284-B dubbelriktad parallell
Utskrifts: 52 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA

Utskrifts: 55 dBA / Kopiator: 57 dBA / Skanner: 53 dBA

Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C
921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

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. 8 Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med
kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.
1

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och utsläppsstandarder enligt EN 55022/EN 55032. Den här enheten är
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inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.

lexmark.se

7

Funktioner i Lexmarks XC9200-serie

Arbetshylla
10-tums färgpekskärm (25 cm)

Tangentbord

Multifunktionsmatare för 150 ark
3 000-arksfack
500-arksfack
500-arksfack
500-arksfack
500-arksfack

Efterbehandlingsenhet för häften eller
häftnings- och hålslagningsenhet

Häftningsenhet

2 500-arksfack

Standard
Tillval

© 2017 Lexmark och Lexmark-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
AirPrint® och AirPrint-logotypen® är varumärken som tillhör Apple, Inc.
ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA.
EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder.
Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder.
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Meddelande: “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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