Črno-beli laserski tiskalniki
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tiskanje

in vrednost za tiskanje v
manjših podjetjih.

Bodite najboljši v hitrosti,
količinah in zanesljivosti

Spremljajte in upravljajte tiskanje

Učinkovitost delovanja in varnost
za podjetja vseh velikosti

Hitro tiskanje zapletenih dokumentov:

stanja: Zasloni na tiskalnikih so različni,

Z do 256 MB pomnilnika (MS417dn),

od dvovrstičnega zaslona LCD (MS317dn)

Tiskalnika Lexmark MS317 in MS417

zmogljivim 800-MHz dvojedrnim

do 6-cm (2,4-palčnega) barvnega

zagotavljata vrednost in učinkovitost

procesorjem in možnostmi izjemno hitrega

zaslona LCD (MS417dn). Z njimi boste

delovanja, ki sta običajni pri dražjih

povezovanja lahko brez težav tiskate

lažje konfigurirali naprave, obveščajo

tiskalnikih. Celo najcenejši model vključuje

dokumente s številnimi grafičnimi elementi

pa vas tudi o stanju tiskalnika in

obojestransko, takojšnje ogrevanje fiksirne

in slikami.

tiskalnega opravila.

Opravite delo hitreje: Skrajšajte čakanje s

Zaupno tiskanje: Tipkovnica tiskalnika

hitrostjo tiskanja do 38 strani na minuto*,

MS417dn zagotavlja, da lahko končne

takojšnje ogrevanje fiksirne enote pa

dokumente prevzame samo oseba, ki jih je

zagotavlja natis prve strani v samo

poslala v tiskanje—bodisi s sosednje mize

6,5 sekunde.

ali z drugega konca sveta.

priporočeno količino do 7200 natisnjenih

Delo brez prekinitev: Vhodna zmogljivost

Upravljanje na daljavo: Če je tiskalnik

strani na mesec. Vseeno pa je dovolj

do 850 listov in visokozmogljiva kartuša*

povezan v omrežje, lahko s poljubnim

kompakten, da ga lahko postavite

zagotavljata, da vam ne bo treba pogosto

brskalnikom upravljate njegove nastavitve,

kamor koli.

dodajati papirja ali menjavati kartuš.

vključno z nastavitvami varnosti, privzetimi

Zanesljivo delovanje: Najsodobnejša

nastavitvami naprave, opozorili za

enote, zaslon, ethernet, USB in vzporedna
vrata ter možnosti brezžičnega tiskanja
in povečanja vhodne zmogljivosti.
MS417dn vključuje barvni zaslon LCD,
funkcijo Zaupno tiskanje in podporo za
visokozmogljive kartuše ter zagotavlja

Konfiguracija tiskalnika in spremljanje

tehnologija za ravnanje s papirjem

potrošni material in drugimi.

omogoča, da lahko z manj vzdrževanja

Varnost omrežja: Vgrajen je obsežen

in brez težav natisnete več tisoč strani

nabor funkcij in protokolov za varnost

na mesec.

omrežja na ravni podjetja, ki varujejo
vašo napravo, podatke in omrežje pred
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nepooblaščenim dostopanjem.

* Na voljo pri MS417dn.
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Povežite se s svojim svetom

Prihranite sredstva in denar

Koristen partner pri tiskanju

Povezovanje: Gigabitni ethernet (10/100

Obojestransko tiskanje: S privzetim

Ker je tiskalnika MS317 in MS417 preprosto

ethernet pri MS317dn) se takoj poveže

načinom vdelane funkcije za obojestransko

nastaviti ter sta popolnoma združljiva z

s standardnimi omrežji, vrata USB 2.0 in

tiskanje boste prihranili papir.

vašimi operacijskimi sistemi in omrežjem,

vzporedna vrata pa omogočajo povezavo
s posameznimi izhodi naprave. Dodatna
možnost brezžičnega povezovanja
(802.11n) omogoča prilagodljivo povezavo
tiskalnika z brezžičnimi omrežji.
Protokoli: Ta serija tiskalnikov podpira
skoraj vse tiskalne protokole, kar
zagotavlja nemoteno tiskanje z
vsemi napravami ali aplikacijami, ki
podpirajo tiskanje.
Tiskanje iz mobilnih naprav: S tiskalnikom
MS417dn lahko tiskate iz vsake naprave
s sistemom iOS ali Android, v kateri
je nameščena aplikacija Lexmark
Mobile Print.

Kakovostni natisi
Natisi visoke ločljivosti: Z ločljivostjo do
1200 x 1200 pik na palec so slike in grafike
vedno živahne.

Načini varčevanja z energijo: Načini
»Tiho«, »Mirovanje« in »Varčevanje«
samodejno zmanjšajo hrup ter varčujejo s
papirjem in energijo.
Hitra fiksirna enota: Takojšni vklop
fiksirne enote odpravi dolgotrajno
ogrevanje pri starejših tehnologijah.

boste lahko z njima začeli delati v nekaj
minutah. Njuni nadzorni plošči sta
preprosti za uporabo, napreden zaslon in
spletni vmesnik za oddaljeno upravljanje
pa vas obveščata o stanju naprave ter
količinah potrošnega materiala. Sistem
dovajanja barvila brez tresenja in
možnost uporabe visokozmogljivih kartuš

Gospodarno tiskanje: Ločeno dovajanje

s črnilom pa zmanjšata oskrbovanje s

barvila in slikovne enote zagotavljajo

potrošnim materialom.

dosledno kakovost tiskanja in
prihranek papirja, možnost namestitve

Brezskrbna uporaba

visokozmogljive kartuše z barvilom

Lexmark zagotavlja, da vas tudi ob

(MS417dn) pa zmanjša število zamenjav
tonerja, uporabniških posredovanj in
odpadkov. Poleg tega pa toner Unison™
z manj trenja deluje bolj tekoče, zmanjša
število odpadkov in zagotavlja manjšo
obrabo notranjih komponent.

najdaljšem neprekinjenem delovanju
tiskalnikov MS317 in MS417 ni treba skrbeti
glede servisiranja. Standardna enoletna
garancija vključuje številne možnosti za
stik, vključno z brezplačno 24-urno spletno
podporo in telefonsko tehnično podporo
med delovnim časom.

Napredni toner: Lexmarkov sistem
tonerjev Unison™ optimizira učinkovitost
delovanja tiskalnika ter zagotavlja
bogato črno in enakomerno sivo barvo
brez bledenja od prve do zadnje
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natisnjene strani.
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Lastnosti tiskalnikov MS317 in MS417
2,4-palčni (6-cm) barvni
zaslon LCD
Večnamenski podajalnik za
50 listov
Pladenj za 250 listov
Pladenj za 250 listov/pladenj za
550 listov

2-vrstični zaslon LCD
Večnamenski podajalnik za
50 listov

Standard (Običajna)
Dodatno

Pladenj za 250 listov
Pladenj za 250 listov/pladenj za
550 listov
Prilagodljivo stojalo za tiskalnik
Vrtljiva omarica

Product specifications

Lexmark MS317dn

Lexmark MS417dn

Tiskanje
2-vrstični črno-beli APA-zaslon LCD

Zaslon
Hitrost tiskanja: Do3

2,4-palčni (6-cm) barvni zaslon LCD

črno: 33 str/min

črno: 38 str/min
6.5 sekund

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v
Ločljivost tiska
Spomin / Procesor

črna: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality
standarden: 128 MB / maksimum: 128 MB / Dual Core, 800 MHz

standarden: 256 MB / maksimum: 256 MB / Dual Core, 800 MHz

Ni na voljo

Trdi disk
Priporočena mesečna količina strani7
Največji mesečni obratovalni ciklus: do5

500 - 2500 Strani

750 - 7200 Strani

50000 Strani na mesec

100000 Strani na mesec

do: Kartuša za 2.500 strani

do: Zmogljivejša kartuša za 8.500 strani, Kartuša za 2.500 strani

Potrošni material2
Število natisnjenih strani z kartušo1
Predviden izkoristek transverne enote: Do
največ4
Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom1

60000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani
Kartuša za program vračila kartuš zmogljivosti do 1500 strani

Začetne kartuša za program vračila kartuš
zmogljivosti do 3000 strani

Ravnanje s papirjem
Standardna papirna opcija
Dodatne papirne opcije
Vhodna kapaciteta papirja: Do
Izhodna kapaciteta papirja: Do

Vgrajeno obojestransko tiskanje, Izhodni koš za 150 listov, Večnamenski podajalnik za 50 listov, Vgrajeno pladenj za 250 listov
Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja, 550-Sheet Tray, Pladenj za 250 listov
standardna: 300 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 850 listov papirja teže 70 g/m2
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, Ovojnice, Papir za voščilnice

Podprte velikosti medija

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

Splošno6
Standardna vrata

Opcijska mrežna vrata
Stopnja hrupnosti: tiskanja
Določeno delovno okolje

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), deluje tudi z 1000Base-T,
USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B),
Centronics IEEE 1284 dvosmerni paralelni

Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed
Certified (Type B), Centronics IEEE 1284 dvosmerni paralelni

Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8352 802.11b/g/n,
Zunanji MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8352 802.11b/g/n

obratovanje: 53 dBA

obratovanje: 54 dBA

Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)
1-Year Return-to-Base Service

Garancija izdelka
Velikost (mm - V x D x G) / Teža

263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg

263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

Povprečna vrednost standardno natisnjenih strani je deklarirana skladno s standardom ISO/IEC 19752. 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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