Multifuncional laser a cores

Lexmark série CX725
Combinando as capacidades e a
solidez de um multifuncional para

CX725de

grupos de trabalho com a facilidade
de utilização de um dispositivo de
impressão pessoal, os dispositivos
da série CX725 possuem segurança

Cor

Soluções

Até 47 ppm

de nível empresarial e integração no
ecossistema de MFPs inteligentes
Lexmark num design simples

Capacidade de processamento

e intuitivo.

A impressão de ficheiros a cores com

Impressão rápida e fácil

para vários multifuncionais. No entanto,

muitos gráficos pode constituir um desafio

Ecrã táctil
de 17,8 cm (7 pol)

como um formato A6 sem que tenha de se
preocupar com problemas de alimentação.
O alimentador manual de 100 folhas
é facilmente acessível e é prático para
suportes de impressão especiais, incluindo

Com uma capacidade de impressão

graças ao mais poderoso controlador de

máxima de 47 páginas3 por minuto a preto

impressão da sua classe* (incluindo um

e branco ou a cores e uma capacidade

processador quad core a 1,2 GHz, até 4 GB

Fiabilidade de entrada: os dispositivos

máxima de digitalização de 55 imagens

de memória e disco rígido), os dispositivos

Lexmark da série CX725 são fabricados

por minuto, os dispositivos Lexmark

da série CX725 podem processar

com o mesmo processamento robusto

da série CX725 são os mais rápidos da

facilmente os documentos mais complexos.

de suportes de impressão pelo qual

sua classe*.
A velocidade é importante para a
impressão de volumes elevados, mas a
maior parte dos trabalhos são pequenos,
com menos de três páginas.
Felizmente, os dispositivos da série CX725
têm um tempo de impressão da primeira
página de apenas 5 segundos (a preto
e branco) e 5,5 segundos (a cores). Os
dispositivos série CX725 conseguem
frequentemente imprimir trabalhos curtos
antes que o utilizador se levante da
cadeira e minimizam o tempo de espera
quando a impressão é iniciada a partir do
ecrã tátil.

banners de 132 cm (51,9 polegadas).

as impressoras monocromáticas de

Manuseamento flexível e fiável
de suportes de impressão

maior desempenho da Lexmark são

A alimentação incorreta e o encravamento

dispositivos são praticamente à prova de

de papel originam desperdícios e

encravamentos, têm uma durabilidade

incómodos, além de demorarem algum

excepcional e são montados em calhas

tempo a resolver. Os dispositivos da

de metal — proporcionando uma maior

série CX725 foram concebidos para

fiabilidade, facilidade de utilização e

tornar o carregamento e a alimentação

durabilidade, mesmo nos ambientes

de suportes de impressão mais fáceis e

mais difíceis.

fiáveis do que nunca.

Digitalização do ADF: coloque até

Flexibilidade de entrada: com uma

50 folhas de papel no alimentador

capacidade máxima de entrada de

automático de documentos, sabendo que

2.300 páginas, os dispositivos série

irá obter digitalizações perfeitamente

CX725 permitem-lhe enfrentar elevados

direitas graças à funcionalidade de

volumes de impressão sem que tenha de

correção da distorção integrada nos

voltar a colocar papel. Os tabuleiros de

dispositivos da série CX725.

conhecidas. Os tabuleiros de papel destes

entrada universais e facilmente ajustáveis
permitem-lhe carregar envelopes ou
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suportes de impressão tão pequenos

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/EN 55032,
etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de Classe A em ambientes
residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.
*A classe é definida como multifuncionais laser A4 a cores com um preço entre 2.000€ e 2.999€ em Novembro de 2015. Comparação baseada no preço Web e nas
especificações de velocidade publicadas pelos fabricantes conforme reportado pelo Buyers Laboratory (BLI) em Novembro de 2015.

Multifuncional laser a cores

Qualidade de impressão soberba
Os dispositivos da série CX725 estão
equipados com tecnologia de impressão
que é normalmente encontrada em
dispositivos a cores mais dispendiosos.
Estes dispositivos criam imagens nítidas,
consistentes e naturais, para trabalhos de
impressão de aspeto profissional.
Excelente qualidade: os dispositivos da
série CX725 fornecem a Qualidade de cor
Lexmark de 4800 (4800 CQ) à velocidade
de impressão máxima. O contorno de
tipos de letra incorporado suaviza
automaticamente as extremidades dos
caracteres e impede que a existência de
falhas nos caracteres prejudique o sentido
do texto em qualquer idioma.
Cores exatas: os dispositivos da série
CX725 possuem calibragem PANTONE®e
páginas de amostras de cores
incorporadas para o ajudar a obter a cor
perfeita na fase do design. A tecnologia
Lexmark Color Replacement combina a
substituição de cores exatas e RGB para

}} Recuperação de encravamento

o cSF podem executar aplicações Web

retomar rapidamente um trabalho

concebidas para o dispositivo, acedidas

de cópia ou digitalização a partir do

através da cloud ou de um servidor no

ponto em que o encravamento ou

local. As aplicações eSF são criadas pela

problema de alimentação ocorreu.

Lexmark, assim como pelos seus parceiros

}} Tecnologia de compressão de

no dispositivo.

Raster Content) standard, para reduzir

Os dispositivos série CX725 podem

o tamanho dos ficheiros digitalizados

também ser integrados com o Kofax

em cerca de 50% sem qualquer

TotalAgility®’ da Lexmark, a primeira

redução da qualidade da imagem.

e única plataforma unificada existente

Esta tecnologia de digitalização

no mercado para o desenvolvimento e

avançada suporta a captura precisa

implementação de aplicações de processo

de dados através do software de

inteligentes. O TotalAgility fornece a

reconhecimento ótico de caracteres (OCR)

ligação essencial entre os seus sistemas

AccuRead incluído.

de interação e os sistemas de registo,

O software Perceptive Capture opcional
concede uma funcionalidade ainda maior,
permitindo extrair e organizar informações
digitalizadas e partilhar conteúdos com
as pessoas, os sistemas de negócio e os
processos que mais necessitam delas,
controlando o caos.
A integração opcional com o Lexmark

cores críticas. As cores são tão precisas

VirtualReScan (VRS) aumenta a

que poderá efetuar todos os trabalhos de

produtividade da digitalização e

impressão internamente.

a eficiência da captura, reduzindo

Tecnologia de digitalização avançada:
os dispositivos série CX725 têm uma
velocidade máxima de digitalização de 55
imagens por minuto e as tecnologias de
digitalização avançadas incluem:
}} Correção automática da distorção à
velocidade máxima, para endireitar
as imagens digitalizadas. Esta
funcionalidade elimina a necessidade
de endireitar manualmente os
ficheiros de imagem e poupa tempo.
}} Digitalização à velocidade máxima

e clientes, e são carregadas diretamente

ficheiros de imagem MRC (Mixed

proporcionar a correspondência exata das

Digitalização de alta qualidade

Os dispositivos Lexmark equipados com

de papel ao nível da página, para

o tempo associado à preparação
manual dos documentos e melhorando
automaticamente a qualidade das
imagens digitalizadas.*

agilizando as interações com os clientes
que fazem uso intensivo das informações.
O TotalAgility da Lexmark transforma
dramaticamente a crítica First Mile™ das
interações com os clientes que fazem uso
intensivo das informações.®.
Este tipo de capacidades de soluções,
combinadas com as ferramentas de
gestão de frotas da Lexmark e com o
software empresarial e a infra-estrutura
técnica existentes na sua empresa, formam
o ecossistema de MFPs inteligentes
Lexmark. A sua capacidade de adaptação
protege o investimento efetuado na
tecnologia Lexmark.

Soluções de software que
poupam dinheiro e energia
O Lexmark eSF (Embedded Solutions
Framework) e o cSF (Cloud Solutions
Framework)** permitem que os
dispositivos da série CX725 utilizem
soluções de software personalizadas
especificamente para as suas
necessidades ou setor de atividade.

de documentos mistos, que permite
digitalizar uma pilha de originais de
tamanhos diferentes sem que isto
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afete a velocidade de digitalização.

*Integração com o Virtual ReScan através do Kofax TotalAgility da Lexmark
**Disponível no Verão de 2016
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Soluções eSF incluídas:
Formulários e Favoritos: Elimine as
imprecisões e os desperdícios

Os dispositivos da série CX725 possuem

associados aos formulários

consumíveis de grande duração, para

pré-impressos e outros documentos,

que possa imprimir, digitalizar e copiar

localizando-os e selecionando-os a partir

com períodos de inactividade mínimos,

de localizações de armazenamento na

maximizando, assim, a produtividade.

rede ou aplicações de gestão de

Toner de capacidade extra: Os toners

conteúdos diretamente a partir do ecrã
tátil do dispositivo. A solução Formulários
e Favoritos permite-lhe imprimir
documentos do Microsoft®Office
diretamente a partir do dispositivo, assim
como ficheiros PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF e
noutros formatos.

de elevada capacidade disponíveis
produzem até 25.000 páginas a preto
e branco e 16.000 páginas a cores , um
1

dos volumes mais elevados de qualquer
multifuncional laser A4 a cores*. A redução
do número de vezes que o dispositivo
fica sem toner assegura a continuidade

Scan Center: Poupe tempo

da impressão mesmo em ambientes de

digitalizando os originais uma

utilização intensiva.

vez e enviando

Componentes duradouros: A

automaticamente a imagem digitalizada
para várias localizações selecionáveis pelo
utilizador. Os destinos incluem uma pasta
de rede partilhada, um endereço de email,
um fax, um servidor de FTP, uma unidade
na cloud, um disco rígido interno, um
dispositivo móvel ou uma
impressora remota.

substituição constante de componentes
cria desperdícios e emissões de
carbono desnecessárias e prejudica a
produtividade, visto que o multifuncional
pára e os trabalhos de impressão
acumulam-se. Os componentes
duradouros da série CX725 minimizam

A qualidade do toner Unison: O toner
Unison™ é o resultado da mais avançada
tecnologia de toner — suficientemente
poderosa para proporcionar
consistentemente uma qualidade de
imagem fantástica, com cores ricas e
vibrantes, e promover a fiabilidade e a
sustentabilidade superior do sistema. Os
documentos impressos com toner Unison
têm um aspeto excelente da primeira
à última página devido à sua fórmula
exclusiva. Mesmo quando o cartucho
tem pouco toner, não existe qualquer
esbatimento e não é necessário agitar o
cartucho, pelo que não irá desperdiçar
dinheiro a substituir cartuchos que ainda
têm toner.

os períodos de inatividade, graças a

AccuRead OCR: As

componentes de processamento de

configurações do CX725 com

imagens que podem durar até 150.000

um disco rígido incluem uma

páginas4, consoante a utilização. Na

aplicação que transforma

realidade, os tambores da unidade

documentos impressos em PDFs ou

fotocondutora estão cobertos com um

ficheiros RTF (Rich Text Format)

revestimento extremamente resistente

pesquisáveis, para que possa transferir os

que pode assegurar que, após 150.000

documentos do arquivo para uma base de

páginas, a qualidade continua igual à da

dados pesquisável. Elimine o

primeira página. Além disso, a avançada

processamento pós-OCR com software

funcionalidade de retração automática

baseado no computador de secretária ou

de cores recolhe os componentes de

no servidor, processando os dados

impressão a cores durante a impressão

diretamente no dispositivo.

monocromática, para impedir o

Cópia de Cartões: Poupe tempo
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Impressão robusta com períodos
de inatividade mínimos

desgaste prematuro.

Lexmark Managed Print
Services (MPS)
Os Lexmark Managed Print Services
(MPS) adoptam uma abordagem holística
para melhorar a infra-estrutura de
impressão da empresa. A Lexmark alinha
os dispositivos com a missão empresarial
e encarrega-se da gestão diária com
assistência proativa e preditiva para
assegurar o tempo de atividade ideal.

e trabalho copiando cartões de

Após implementado, o ambiente gerido

identificação, cartas de

permite unificar as informações impressas

condução e cartões de seguro,

e digitais para otimizar os processos.

digitalizando, ampliando e imprimindo

Os clientes beneficiarão de menos

automaticamente ambos os lados de um

dispositivos, menos páginas, redução de

cartão para o mesmo lado de uma folha

custos e aumento da produtividade dos

de papel.

trabalhadores especializados.

*A classe é definida como multifuncionais laser A4 a cores com um preço entre 2.000€ e 2.999€ em Novembro de 2015. Comparação baseada no preço Web e nas
especificações de velocidade publicadas pelos fabricantes conforme reportado pelo Buyers Laboratory (BLI) em Novembro de 2015.
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As exclusivas qualidades de baixa fricção

Proteção do disco rígido: Os modelos

do toner Unison melhoram o fluxo do toner

equipados com disco rígido incluem uma

e permitem que este seja transferido para

proteção adicional do disco rígido com

a página de forma eficiente, para que

encriptação AES de 256 bits e as chaves de

ocorra menos desperdício. O toner Unison

encriptação são armazenadas na memória

reduz o desgaste interno dos componentes

do dispositivo e não no disco rígido. Os

e protege o sistema de impressão. Isto

dados estão protegidos mesmo que o disco

proporciona a fiabilidade a longo prazo

rígido seja removido. Este nível de proteção

do sistema e, em última análise, poupa

é automático durante o arranque — os

tempo, dinheiro e o meio ambiente.

utilizadores e os administradores não têm

As caraterísticas exclusivas do toner

Print Management foi a primeira
solução de gestão de impressão a

Unison fazem com que este proporcione

Os dispositivos da série CX725 também

ter a certificação AirPrint®. A Lexmark

o desempenho ideal do sistema de

efetuam automaticamente a eliminação

mobile printing inclui suporte para

impressão dos dispositivos da série CX725.

dos ficheiros do disco rígido após cada

impressão a partir do iOS, Android

trabalho de impressão, funcionalidade esta

e Microsoft®Windows Mobile, com

que não pode ser desativada. Além disso,

conetividade opcional sem fios e NFC a

o processo de eliminação dos dados do

partir de smartphones e tablets. O CX725

disco rígido e da memória não volátil do

possui as certificações Mopria®e Google

segurança dos dispositivos Lexmark da

dispositivo quando este é descontinuado

Cloud Print™ Ready.

série CX725 incluem gestão, fortalecimento

ou removido de uma localização segura é

e operação de dispositivos.

efetuado por um simples comando “fora

Segurança e muito mais
Funcionalidades de segurança
avançadas: As funcionalidades de

Gestão de dispositivos: Uma combinação
de acesso administrativo e palavraspasse com suporte para HTTPS, SMNPv3,
IPsec e 802.1x, permitem-lhe monitorizar,
gerir, autorizar e autenticar remotamente
os utilizadores e os conteúdos que têm
acesso à rede.
Fortalecimento de dispositivos: As
ferramentas incorporadas incluem a
filtragem de portas e de ligações TCP,
para restringir as ligações ativas e as
origens destas ligações. A encriptação
e eliminação do disco rígido (opcional)
protegem os dados dos trabalhos de
impressão confidenciais. As atualizações
de firmware com assinatura digital
podem impedir que os hackers carreguem
software comprometido no dispositivo.
Operação de dispositivos: Obtém
autenticação de utilizadores através de
PIN, palavra-passe ou leitor de cartões,
pesquisa no livro de endereços através de
LDAP sobre SSL (Secure Socket Layer) para
proporcionar uma ligação segura entre o
dispositivo e a rede e o bloqueio do painel
de controlo para proteger as definições
do dispositivo.
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de fazer nada.

Impressão móvel e sem fios: O Lexmark

de serviço”, que só pode ser emitido por
utilizadores autorizados.

Funcionalidades fáceis de utilizar
Ecrã tátil a cores de 17,8 cm (7 polegadas):
O brilhante ecrã tátil a cores possui
uma superfície ultra-suave que pode ser
ativada por praticamente qualquer objeto,
incluindo canetas, a ponta dos dedos ou
as unhas — sem pressão ou contacto direto
com a pele. Além disso, o ecrã suporta
gestos de deslizar para o acesso a painéis
e menus, tornando a operação fácil e
intuitiva. O ecrã proporciona uma resposta
audível e possui um teclado numérico
separado de 10 teclas, para maior
acessibilidade e conveniência.

Impressão direta: A prática porta
USB frontal permite imprimir ficheiros
do Microsoft Office, PDFs e outros
documentos e ficheiros de imagem a partir
de USB, servidores de rede ou unidades
online, sem necessitar de aceder a um PC.
Acessibilidade: Os dispositivos da
série CX725 possuem funcionalidades
de acessibilidade avançadas Section
508* e Norma Europeia EN 301 549,
para utilizadores com vários níveis de
capacidade. Caraterísticas como o painel
de controlo que pode ser utilizado numa
posição praticamente horizontal até uma
posição praticamente vertical, tabuleiros
de papel que podem ser fechados com
muito pouca força, identificação de
controlos de alto contraste, tomadas
standard para auscultadores e respostas

Interface intuitivo: O interface e-Task,

audíveis standard, proporcionam uma

com capacidades modernas semelhantes

experiência de utilização mais conveniente

às de um tablet, fazem com que os

para todos os nossos clientes.

utilizadores se sintam familiarizados e
minimiza a necessidade de formação.
As funcionalidades disponíveis no ecrã
permitem que os utilizadores pré-visualizem
e alterem as definições de impressão de um
trabalho diretamente no dispositivo.

Ocupação de espaço reduzida: Apesar
de equipados com uma vasta gama de
funcionalidades empresariais, a dimensão
compacta dos dispositivos da série
CX725 torna-os ideais para ambientes
distribuídos, filiais e outras localizações
onde o espaço disponível seja limitado.

*Disponível no Verão de 2016
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Funcionalidades ambientais
Toner avançado: O exclusivo toner Unison
da Lexmark utiliza menos energia do
que os toners anteriores da Lexmark,
imprimindo a uma temperatura mais baixa.
Através do Programa de Recolha de Toner
Lexmark (LCCP), a Lexmark proporciona
uma forma gratuita e fácil de devolver

Poupança de papel e toner: A impressão
em duplex é uma funcionalidade
predefinida. Além disso, a exclusiva
funcionalidade ColourSaver imprime
as imagens numa tonalidade mais
clara por predefinição, assegurando
simultaneamente a legibilidade do texto, o
que poupa toner e dinheiro.

os cartuchos usados para reciclagem

Compatível com papel reciclado: Para

ou reprocessamento.

garantir que poderá minimizar o impacto

Modos de poupança de energia: No
modo de suspensão, o dispositivo
consome menos de 3 watts, poupando
dinheiro e energia entre trabalhos de
impressão. Quando o dispositivo não

do papel utilizado, os dispositivos Lexmark
da série CX725 foram integralmente
testados com uma vasta gama de
papéis reciclados, até mesmo papel
100% reciclado.

está a ser utilizado, entra no modo de

Conteúdo reciclado pós-consumo: Os

suspensão e é reactivado quando recebe

dispositivos da série CX725 reduzem

um novo trabalho de impressão. Além

significativamente o consumo de matérias-

disso, o dispositivo pode ser ligado ou

primas, possuindo até 50% de plástico

desligado a partir do painel de controlo

reciclado pós-consumo.

ou de acordo com uma agenda definida
pelo utilizador.

Certificações ambientais: Os
produtos Lexmark estão em
conformidade com normas ambientais*
mundialmente reconhecidas:
}} ENERGY STAR®
}} Conformidade com a norma Blue
Angel (certificação em curso)
}} EPEAT® Gold

Ecossistema de MFPs inteligentes
Sustentabilidade Lexmark
A dedicação da Lexmark ao meio ambiente
não é um slogan de marketing: é um

estruturadas e não estruturadas, através de
dispositivos e ligações que fomentarão o
desenvolvimento da sua empresa.

valor fundamental, suportado por ações

Num ecossistema, tudo funciona em conjunto

e resultados reais. Somos pioneiros e

para assegurar a eficiência dos processos.

inovadores e estamos empenhados em

No ambiente empresarial, as pessoas, a

assegurar a sustentabilidade do planeta

tecnologia e as informações também formam

para as gerações vindouras. Proporcionamos

um ecossistema, no qual as informações

aos nossos clientes esta paixão, a nossa

existem em formatos estruturados e não

tecnologia avançada e o conhecimento

estruturados. O centro deste ecossistema é

profundo dos projetos específicos de

o multifuncional (MFP) inteligente, o ponto

cada setor de atividade para melhorar

de ligação entre as informações digitais e as

continuamente a eficiência dos nossos

informações impressas.

clientes e a nossa própria eficiência.

19KDO8853-1

Interligue informações impressas e digitais,

O ecossistema de MFPs inteligentes Lexmark

Para mais informações sobre as iniciativas

junta o hardware, o software, as ferramentas

de sustentabilidade da Lexmark, visite csr.

e os serviços necessários para fomentar o

lexmark.com

avanço da sua empresa.

*ENERGY STAR V2.0 para equipamento de processamento de imagem (RoHS UE e secção 4.3.1.1 do IEEE 1680.2-2. Disponível no Verão de 2016).
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1. Ecrã tátil a cores intuitivo com interface
e-Task da próxima geração
O generoso ecrã tátil a cores de 17,8 cm (7

1

pol) possui uma superfície ultra-suave que
pode ser ativada por praticamente qualquer
objeto, incluindo canetas, a ponta dos dedos
ou as unhas — sem pressão ou contacto
direto com a pele. Os utilizadores sentir-seão familiarizados com a moderna interface,
minimizando a necessidade de formação.

2. Capacidade de entrada expansível
Adicione tabuleiros para imprimir em vários
tipos de papel e aumentar a capacidade
máxima de entrada para 2.300 folhas.

3. Tabuleiros de entrada universais
Os tabuleiros de entrada universais e
facilmente ajustáveis permitem-lhe carregar
envelopes ou suportes de impressão
tão pequenos como um formato A6.

4. Impressão direta
Imprima ficheiros do Microsoft Office
e outros documentos e ficheiros de
imagem a partir de USB ou selecione
e imprima documentos a partir de
servidores de rede ou unidades online.

5. Reduzida ocupação de espaço
Ideais para ambientes distribuídos,
filiais e outras localizações onde o

4

espaço disponível seja limitado.

6. Sistema de impressão do toner Unison com
consumíveis duradouros
O toner Unison proporciona

5
6

consistentemente uma qualidade de
imagem fantástica, assegura a fiabilidade
do sistema de impressão e promove uma
sustentabilidade superior, num inovador
design que não precisa de ser agitado. Os
cartuchos de toner de elevada capacidade

3

permitem-lhe imprimir até 25.000 páginas a
preto e branco e 16.000 páginas a cores.1
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CS720de
Funcionalidades Lexmark série CX725

Ecrã tátil a cores de 17,8 cm
(7 polegadas)

Entrada para 550 folhas com
alimentador multifuncional para
100 folhas
Tabuleiro para 550 folhas

Suporte de
impressora ajustável

Tabuleiro para 550 folhas
Tabuleiro para 550 folhas

Standard
Opcional

Especificações do produto

Lexmark CX725de

Lexmark CX725dhe

Lexmark CX725dthe

Impressão
Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)

Visor
Velocidade de impressão: Até / Velocidade
de impressão (A4: cores): Até6

mono: 47 ppm / a: 47 ppm

Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª
página (a cores)

mono: 5.0 segundos / 5.5 segundos
mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400
x 600 ppp)

Resolução de impressão

standard: 2048 MB / máximo: 4096 MB

Memória

Opção disponível

Disco rígido
Volume de Páginas Mensal Recomendado

2

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até3

Incluído na configuração
2000 - 20000 Páginas
150000 Páginas por mês

Cópia
Velocidade de cópia: Até6
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da
primeira página a cores

mono: 47 cpm / cores: 47 cpm
mono: 6.5 segundos / 7.0 segundos

Digitalização
Tipo de Scanner / Digitalização

Scanner de base plana com ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até

mono: 26 / 28 Lados por minuto / cor: 26 / 28 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até

mono: 56 / 60 Lados por minuto / cor: 56 / 60 Lados por minuto

Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/
Digitalização: Até

ADF: 50 páginas

Envio/Receção de Faxes
Velocidade do Modem

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

Consumíveis7
Capacidades dos toners1
Capacidade Estimada da unidade de
processamento de imagens: Até
Consumíveis entregues com o equipamento1

até: Toner preto e a cores (CMYK) para 3.000 páginas, Toner preto e a cores (CMYK) para 7.000 páginas, Toner preto de elevada capacidade
para 25.000 páginas, Toner a cores (CMY) de elevada capacidade para 16.000 páginas
150000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura
Toner Preto e Cor com Programa de Retorno para 7.000 páginas (CMYK)

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel incluído

Manuseamento de papel opcional
Capacidade de alimentação de papel: Até
Capacidade saída de papel: Até

Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de
saída para 300 folhas

Entrada 550 folhas, Alimentador
multifuncional de 100 folhas, Duplex
integrado, Tabuleiro para 550 folhas,
Tabuleiro de saída para 300 folhas

Tabuleiro para 550 folhas
standard: 650 páginas / máximo: 2300 páginas

standard: 1200 páginas / máximo: 2300
páginas

standard: 300 páginas / máximo: 300 páginas

Tipos de papel suportados

Cartolina, Envelopes, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinyl, Papel banner, Consulte o guia de papel e materiais especiais.

Tamanhos de papel suportados

Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Executivo, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement,
Universal, Oficio, A6

Generalidades4
Conectividade standard
Conectividade rede opcional
Nível de ruído em funcionamento

Um Card Slot interno, USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de
alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo A)
MarkNet N8360 802.11b/g/n wireless iInterno, NFC
impressão: 53 dBA / cópia: 56 dBA / digitalização: 53 dBA

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/
EN 55032, etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de
Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.
Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798. 2Volume mensal de
páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no
equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores
como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. 3Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo
de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark.
4
As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em www.lexmark.com/printerlicense. 5Capacidade real pode variar com base noutros fatores,
como a velocidade do dispositivo, o tamanho e a orientação do papel, a cobertura do toner, o tabuleiro de entrada, a percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos
trabalhos de impressão. 6Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.
lexmark.com/ISOspeeds. 7O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter
mais informações.
1

© 2019 Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas registadas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.
Unison™ é uma marca registada nos Estados Unidos.
AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas registadas da Apple Inc.
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Google Cloud Print™ é uma marca registada da Google Inc.
Mopria®, o logótipo Mopria® e o logótipo Mopria® Alliance são marcas registadas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos
Estados Unidos e noutros países. A utilização não autorizada é estritamente proibida.
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Aviso: “Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).”
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