
Monochromatyczne laserowe urządzenia wielofunkcyjne

Lexmark 
Seria MX410

RozwiązaniaMaks. 
38 str./min

4,3-calowy 
ekran dotykowy

MX410de

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityBezpośredni 
port USB

Wszechstronne. Szybkie. 
Przystosowane do 
obsługi rozwiązań.

Urządzenie wielofunkcyjne serii 

Lexmark MX410 nie tylko oszczędza 

czas dzięki szybkiemu procesorowi 

oraz dużej szybkości drukowania, 

kopiowania i skanowania, ale także 

posiada rozwiązania zwiększające 

produktywność, które usprawniają 

funkcjonowanie firmy. Model ten 

idealnie nadaje się do małych i 

średnich grup roboczych.

Szybsze wykonywanie zadań.

Teraz możesz osiągnąć więcej w krótszym 

czasie. Sprawniejszy obieg dokumentów 

i większa szybkość działania to tylko 

niektóre ze znakomitych cech, które mogą 

przyspieszyć rozwój Twojej firmy.

Szybsze przetwarzanie: Szybkość 

drukowania, skanowania i 

kopiowania możesz zwiększyć dzięki 

możliwości rozbudowy pamięci do 

maksymalnie 2,5 GB oraz zastosowaniu 

dwurdzeniowego procesora 800 MHz i 

gigabitowego Ethernetu.

Niezawodne działanie: Łatwo 

wydrukujesz do 10 000 stron miesięcznie 

bez problemów technicznych, dzięki 

nowoczesnej technologii obsługi papieru.

Płynne wykonywanie zadań: Dzięki 

pojemności wejściowej sięgającej 

850 arkuszy i kasecie z tonerem o 

bardzo wysokiej wydajności nie trzeba 

zbyt często dokładać papieru ani 

zmieniać kaset.

Szybka realizacja prac: Korzystaj z 

szybkości drukowania sięgającej 38 stron 

na minutę i krótkiego czasu drukowania 

lub kopiowania pierwszej strony 

wynoszącego zaledwie 6,5 sekundy.

Profesjonalne efekty. 
Bez konieczności 
przeprowadzania szkoleń.

Bądź szybki już na starcie: Nasze 

urządzenie wielofunkcyjne z łatwym 

w obsłudze ekranem dotykowym i 

imponującą szybkością pracy umożliwia 

szybkie realizowanie wszelkich 

zadań drukowania.

Łatwa i przemyślana obsługa: 4,3-calowy 

kolorowy ekran dotykowy zapewnia 

dostęp do zainstalowanych fabrycznie 

rozwiązań zwiększających produktywność 

oraz umożliwia obsługę urządzenia w 

inteligentny i intuicyjny sposób.
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Przedni port USB: Możesz drukować 

bez użycia komputera, korzystając z 

wygodnego portu USB, który umożliwia 

podgląd i drukowanie dokumentów PDF 

oraz wielu innych formatów plików.

Druk na wielu rodzajach nośników: Dzięki 

wbudowanemu drukowi dwustronnemu 

i możliwości drukowania na różnych 

materiałach możesz zrobić więcej dla 

swojej firmy, zużywając mniej papieru.

Innowacyjny toner gwarantujący najlepsze 

wyniki: Najlepsze wyniki dzięki tonerowi 

Unison™ Lexmarka, który gwarantuje 

niezmienną jakość obrazów od 

pierwszego do ostatniego wydruku.

Inteligentny obieg dokumentów. 
Ekologiczna konstrukcja.

Dzięki naszym przyjaznym środowisku 

drukarkom, które usprawniają obieg 

dokumentów, firmy mogą szybciej 

reagować na zmieniające się 

potrzeby biznesowe.

Pracuj sprawniej zamiast ciężej: Jeśli 

potrafisz używać aplikacji działających 

na telefonach komórkowych, poradzisz 

sobie również z naszymi zainstalowanymi 

fabrycznie rozwiązaniami. Korzystając z 

ekranu dotykowego i ikon skrótów, można 

szybko skanować, drukować lub wysyłać 

faksy, wiadomości e-mail i inne ważne 

dokumenty firmowe.

Oszczędzaj zasoby naturalne: Dzięki 

zainstalowanym fabrycznie rozwiązaniom, 

takim jak Kopia Eco czy Formularze i 

ulubione, możesz drukować tylko taką 

liczbę formularzy, jaka faktycznie jest 

niezbędna, oszczędzając toner i papier 

oraz dbając tym samym o środowisko.

Bezpieczeństwo klasy „biznes”: Możesz 

teraz uwierzytelniać, autoryzować i 

monitorować korzystanie z urządzeń przez 

pracowników. Ponadto możesz chronić 

poufne dane z użyciem standardowych 

protokołów bezpieczeństwa sieci.

Drukuj w dowolnym miejscu i czasie**: 

Ten model umożliwia drukowanie 

z komputerów stacjonarnych oraz 

urządzeń przenośnych, na których można 

uruchamiać aplikacje.

*Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do 
drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod 
adresem: lexmark.com/mobile
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Dane techniczne Lexmark MX410de
Drukowanie
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3” z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku: maks.6 mono: 38 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: tylko mono: 6.5 sek.

Rozdzielczość druku mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Pamięć / Procesor standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 0.8 MHz

Dysk twardy Niedostępny

Zalecany nakład miesięczny2 750 - 10000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 100000 str./miesiąc

Kopiowanie
Szybkość kopiowania: Maks.6 mono: 38 kopii/min.

Czas kopiowania pierwszej strony: tylko mono: 6.5 sek.

Skanowanie
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika 
automatycznego

Flatbed scanner with ADF / Skanowanie dwustronne rewersyjne

Szybkość skanowania dwustronnego A4: 
maks.

mono: 18 / 19 str./min. / kolor: 8 / 8 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4: 
maks.

mono: 42 / 43 str./min. / kolor: 19 / 20 str./min.

Pojemność podajnika dokumentów: Maks. 50 arkuszy

Faksowanie
Szybkość modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Materiały eksploatacyjne7

Wydajność kaset z tonerem (maks.)1 Kaseta z tonerem o wydajności 2 500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 10000 stron

Przybliżona wydajność wkładu 
światłoczułego: maks.

60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem1 Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 5000 stron

Obsługa papieru
Standardowa obsługa papieru Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks

Opcje obsługi papieru Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą

Standardowa pojemność podajników: maks. / 
Maksymalna pojemność podajników: do

300 arkuszy / 850 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników: max. / 
Maksymalna pojemność odbiorników: do

150 arkuszy / 150 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Patrz Przewodnik po kartach i etykietach

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

Inne4

Interfejsy standardowe Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu

Opcjonalne porty sieciowe Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n

Poziom hałasu podczas pracy Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 55 dBA / skanowanie: 55 dBA

Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m

4,3-calowy ekran dotykowy

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

Taca na 250 arkuszy/taca na 550 arkuszyStandardowo
Opcjonalnie
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1 Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. 2”Zalecana miesięczna liczba stron” to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów 
Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, 
aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie 
klienta. 3”Maksymalny miesięczny cykl pracy” jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnacji. Te dane 
zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. 4Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / 
umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. 5Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość 
urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. 6Szybkości drukowania i kopiowania 
mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi 
do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.
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