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Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Barvno Do 30 strani na 
minuto

10,9-cm 
(4,3-palčni) 

zaslon na dotik

Rešitve

Dih jemajoče barve. 
Vrhunska vsestranskost.

Namizni barvni laserski večnamenski 

izdelek Lexmark CX417 poleg ujemanja 

barv PANTONE® in hitrega tiskanja, 

faksiranja, kopiranja ter optičnega 

branja ponuja tudi dodatne rešitve za 

poenostavitev vašega poslovanja.

Natančne barve za kakovostno 
tiskanje blagovne znamke.

Večnamenski izdelek Lexmark CX417 

omogoča dosledno tiskanje z bogatimi 

barvami za vrhunska gradiva in blagovno 

znamko vašega podjetja. Delovanje 

je hitrejše in bolj zanesljivo kot kadar 

koli doslej.

Svoboda hitrega tiskanja: Tiskajte v 

profesionalnih barvah kar v svojem podjetju 

– na zahtevo. S 512 MB nadgradljivega 

pomnilnika in hitrim dvojedrnim 

procesorjem dobite v enem paketu hitrost, 

zmogljivost in priročnost.

Profesionalno ujemanje barv: Z Lexmarkovimi 

poimenovanimi nadomestnimi barvami, 

umerjanjem PANTONE® in natančnim 

ujemanjem barv je mogoče preprosto razviti 

dosledno podobo blagovne znamke.

Grafika visoke ločljivosti: Z dejansko 

ločljivostjo do 1200 x 1200 pik na 

palec so slike in grafike vedno živahne. 

Lexmarkov toner Unison™ zagotavlja tudi 

dosledno kakovost.

Neverjetno hitro in tiho delovanje: Hitro 

tiskajte, kopirajte in optično preberite črno-

bele in barvne dokumente (do 30 strani na 

minuto), za enostranski barvni dokument pa 

potrebujete samo 11,5 sekunde.

Večja storilnost. Manj težav.

Tiskajte vse kar na kraju samem, 

od transparentov za trgovine do 

predstavitev za stranke. S funkcijami, kot 

so preprosto berljiva nadzorna plošča, 

velik izhodni koš in druge, je tiskanje 

mala malica.

Zanesljivo delovanje: Najsodobnejša 

tehnologija za ravnanje s papirjem 

omogoča, da lahko z manj vzdrževanja 

in brez težav natisnete do 6000 strani 

na mesec.

Daljše delo brez prekinitev: Vhodna 

zmogljivost do 1450 listov in 

visokozmogljiva kartuša zagotavljata, 

da vam ne bo treba pogosto dodajati 

papirja ali menjavati kartuš.

CX417de

Lexmark CX417

Večnamenski barvni laserski tiskalniki
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Večnamenski barvni laserski tiskalniki

Preprosto berljiv barvni zaslon 

s številčnico: S priročnim 10,9-cm 

(4,3-palčnim) barvnim zaslonom na dotik in 

vrati USB na sprednji strani imate popoln 

nadzor nad posli.

Inovativni toner za optimalno učinkovitost: 

Poskrbite za večjo učinkovitost sistema 

z Lexmarkovim tonerjem Unison™, ki 

zagotavlja dosledno kakovost slik od prve 

do zadnje natisnjene strani.

Učinkoviti poteki dela. Okolju 
prijazna zasnova.

Z našimi okolju prijaznimi tiskalniki 

lahko poenostavite potek dela in se 

hitro prilagodite spreminjajočim se 

poslovnim potrebam.

Pomagajte zaposlenim, da naredijo več: 

Naš sistem je opremljen s standardno 

gigabitno ethernetno omrežno povezavo, 

ki omogoča hitrejše tiskanje poslov iz 

omrežja, kar zagotavlja večjo storilnost vaše 

delovne skupine.

Uživajte v varnosti na ravni podjetja: 

Na voljo imate možnosti za preverjanje 

pristnosti, pooblastitev in nadzor uporabe 

zaposlenih. Na voljo je tudi možnost za 

zaščito občutljivih podatkov s standardnimi 

omrežnimi varnostnimi protokoli.

Varujte vire in planet: Takojšnje ogrevanje 

fiksirne enote, vgrajeno obojestransko 

tiskanje ter načini »Tiho«, »Mirovanje« in 

»Varčevanje« zagotavljajo manj hrupa ter 

prihranijo papir in energijo.

Tiskajte kadar koli in kjer koli*: Sistem 

omogoča tiskanje z namiznimi računalniki 

in mobilnimi napravami, v katerih je mogoče 

uporabljati aplikacije.

* Za več informacij o Lexmarkovih rešitvah za mobilne naprave obiščite lexmark.com/mobile
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Funkcije tiskalnika CX417

Standard (Običajna)

Dodatno Prilagodljivo stojalo 
za tiskalnik

Vrtljiva omarica

10,9-cm (4,3-palčni) zaslon na dotik

Ročno podajanje posameznih listov

Dvojni pladenj za 550 listov s podajalnikom 
za 100 listov

Pladenj za 550 listov

Podajalna enota za 250 listov

Product specifications Lexmark CX417de
Tiskanje

Zaslon 4,3-palčni (10,9-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark e-Task

Hitrost tiskanja: Do3 črno: 30 str/min / barvno: 30 str/min

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v / Prva stran: je 
natisnjena v

10.5 sekund / barvna: 11.5 sekund

Ločljivost tiska črna: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / barvna: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Spomin / Procesor standarden: 512 MB / maksimum: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Trdi disk Ni na voljo

Priporočena mesečna količina strani7 800 - 6000 Strani

Največji mesečni obratovalni ciklus: do5 75000 Strani na mesec

Kopiranje

Hitrost kopiranja: Do3 črno: 30 kopij/min / barvno: 30 kopij/min

Prva stran (črno-bela) je kopirana v / Prva stran: je 
kopirana v

10.8 sekund / barvna: 11.6 sekund

Skeniranje

Tip skenerja / Optično branje s samodejnim podajal-
nikom dokumentov

Flatbed scanner with ADF / ADF: RADF (obratno obojestransko optično branje)

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja: Do črno: 13 / 14 Strani na minuto / barvno: 13 / 14 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja: Do črno: 30 / 32 Strani na minuto / barvno: 30 / 32 Strani na minuto

Faksiranje

Hitrost modema ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Potrošni material2

Število natisnjenih strani z kartušo1 do: Zmogljivejša črna kartuša za 6.000 strani, Zmogljivejše barvne (CMY) kartuše za 3.500 strani, Črna kartuša za 3.000 strani, 
Barvne (CMY) kartuše za 2.300 strani

Predvidena zmogljivost fotoprevodnika: do4 40,000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom1 Začetne črne in barvne (CMY) tiskalne kartuše za program vračila kartuš zmogljivosti do 1400 strani

Ravnanje s papirjem

Standardna papirna opcija Ročno podajanje posameznih listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno pladenj za 250 listov

Dodatne papirne opcije Dvojni pladenj za 550 listov s podajalnikom za 100 listov, 550-Sheet Tray

Vhodna kapaciteta papirja: Do standardna: 250+1 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 1450+1 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja: Do standardna: 150 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 150 listov papirja teže 70 g/m2

Podprte velikosti medija Oglejte si vodnik za papir za voščilnice in nalepke., Prosojnice, Navaden papir, Papirnate nalepke, Papir za voščilnice

Podprte velikosti medija Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4

Splošno6

Standardna vrata Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed 
Certified (Type B)

Opcijska mrežna vrata Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8352 802.11b/g/n

Stopnja hrupnosti: tiskanja / Stopnja hrupnosti: kopi-
ranja / Stopnja hrupnosti: skeniranja

obratovanje: 49 dBA / obratovanje: 50 dBA / obratovanje: 50 dBA

Določeno delovno okolje Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)

Garancija izdelka 1-Year Onsite Service, Next Business Day

1Povprečna deklarirana vrednost za kartušo pri nepretrganem tiskanju s črno ali sestavljeno barvo CMY do tega števila standardnih strani skladno s standardom ISO/IEC 19798. 2Izdelek 
deluje samo z nadomestnimi kartušami, ki so primerne za uporabo na določenem geografskem območju. Več podrobnosti najdete na www.lexmark.com/regions. 3Hitrosti tiskanja in 
kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za več informacij obiščite: www.lexmark.com/ISOspeeds. 4Dejanski izkoristek se lahko razlikuje 
in je odvisen od drugih dejavnikov, kot so hitrost naprave, velikost papirja in smer podajanja, pokritost črnila, vir pladnja, odstotek tiskanja v črno-beli tehniki in zahtevnost tiskalniškega 
posla. 5Največji mesečni obratovalni cikel je določen kot največje število strani, ki jih naprava lahko zagotovi na mesec z večizmenskim delovanjem. Ta matrika zagotavlja primerjavo 
zanesljivosti glede na druge Lexmarkove tiskalnike in večnamenske naprave. 6Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence/pogodbe. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.
com/printerlicense. 7Priporočena mesečna količina strani je obseg strani, ki stranki pomaga oceniti učinkovitost Lexmarkovega izdelka na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranka 
namerava natisniti z napravo vsak mesec. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec znotraj danega obsega, če želite optimalno izkoristiti učinkovitost naprave. Temelji na teh 
dejavnikih: interval menjanja potrošnega materiala, interval vstavljanja papirja, hitrost in običajna uporaba stranke.
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