
Színes egyfunkciós termék

Lexmark C950 
színes nyomtató
Intelligens nyomtatás. Brilliáns 

színek. A tevékeny munkacsoportok 

számára tervezett Lexmark C950de 

készülék professzionális minőségű 

A3-as színes nyomtatást tesz 

lehetővé, és rugalmas funkciókat, 

kiemelkedő hordozókezelést, intuitív 

érintőképernyőt és egyszerűen 

használható munkafolyamat-

megoldásokat biztosít.

Kiemelkedő minőségű 
színes nyomtatás

Élénk színű, professzionális minőségű 

anyagokat készíthet többféle hordozóra, 

így bővítheti a házon belül kivitelezhető 

színes nyomtatás körét, és hosszú 

távon is elnyerheti ügyfelei tetszését. A 

C950de készülék fejlett technológiája 

nagy teljesítményű, SRA3-as/12x18-as 

nyomtatást tesz lehetővé, és konzisztens 

színeket biztosít minden oldalon.

 } Élénk színek és éles fekete szöveg 

1200x1200 dpi nyomtatási felbontással.

 } PANTONE® szerinti kalibráció – 

konzisztens tónusok

 } Elnevezett színek az 

egyszerű színegyeztetéshez

 } Lexmark Color Care technológia 

a színhasználat kezelésére és a 

költségek felügyeletére

 } Készíthet professzionális kiegészítő 

anyagokat – például gerinctűzéssel 

ellátott füzeteket vagy hajtogatott 

ismertetőket – akár SRA3-as 

lapokra nyomtatva.

Hatékony és intuitív

A Lexmark C950de készülék a nagy 

teljesítményű nyomtatás mellett egyszerűen 

használható funkciókat, valamint olyan 

különféle alkalmazásokat is biztosít, 

amelyekkel időt takaríthat meg, és jelentősen 

növelheti a hatékonyságot.

 } Akár 50 lap/perc (fekete-fehér) vagy 45 

lap/perc (színes) sebességű nyomtatás: 

az első oldal akár 5,2 másodperc 

alatt kinyomtatható

 } Az egyszerűen kezelhető 10,9 cm-es (4,3 

hüvelykes) színes érintőképernyő hangos 

visszajelzést ad, ezáltal intuitív módon 

történő feladatvégzést tesz lehetővé.

 } Az előre betöltött alkalmazások 

használatával növelhető a 

munkafolyamatok hatékonysága.

 } A nyomtatási kép funkció és a feladatok 

változásainak utólagos feldolgozása 

kétoldalas nyomtatást, befejező műveletek 

hozzáadását és adott oldalak kiválasztását 

is lehetővé teszi.

Üzleti célra készült.

A hatékony nyomtatómotorral ellátott 

Lexmark C950de készülék speciális 

funkcióinak és rugalmasságának 

köszönhetően az üzleti környezetek 

legnagyobb terhelését is képes kezelni.

 } Magas szintű, többrétegű biztonsági 

funkciók segítik eszközeinek, 

dokumentumainak, adatainak és hálózati 

infrastruktúrájának védelmét.

 } A megbízható csatlakoztathatóság révén 

egyszerűen integrálható szinte bármilyen 

hálózati környezetbe.

 } A beágyazott webkiszolgáló, a Lexmark 

univerzális nyomtató-illesztőprogram és a 

Lexmark MarkVision Enterprise használata 

leegyszerűsíti az eszközfigyelést és 

a felügyeletet.

 } Az 1,2 GHz-es processzor és az 

alapfelszereltségként a készülékhez 

tartozó 1 GB RAM biztosítja a sok 

grafikát tartalmazó feladatok 

egyszerű feldolgozását.

 } Többféle bemeneti kiegészítő közül 

választhat, ezáltal megnövelheti a 

kapacitást akár 5140 lapig.

 } Az egyszerűen cserélhető pótpatronok 

kapacitása akár 32 0002 fekete, illetve akár 

SRA3 
/12x18

Akár 
50 oldal/

perc

Kétoldalas 
nyomtatás

Hálózat

Lexmark C950
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Színes egyfunkciós termék

Valódi. Képek. Mindig.

A Lexmark olyan termékeket tervez és gyárt, amelyek 

kimagasló minőséget és megbízható teljesítményt nyújtanak. 

Használjon mindig eredeti Lexmark-kellékanyagokat, 

-szolgáltatásokat és -alkatrészeket, így befektetése a lehető 

leghamarabb megtérül, Lexmark készüléke pedig optimálisan 

fog működni, és tovább fogja kiszolgálni feladatát. A C950de 

készülékhez a Lexmark 1 éves korlátozott jótállást biztosít, 

emellett pedig kibővített jótállási konstrukciók is elérhetők.

A megfelelő érintés

A Lexmark e-Task színes érintőképernyője a nyomtató 

fő hozzáférési pontja. A testreszabható, 10,9 cm-es 

(4,3 hüvelykes) felület segítségével megtekintheti a 

dokumentumok miniatűrjét nyomtatás előtt, és módosíthatja 

a nyomtatási feladatokat a készüléken. Akár egy 

dokumentum adott oldalait is megjelenítheti, kiválaszthatja 

és kinyomtathatja közvetlenül az érintőképernyőről. Az 

egyszerű, intuitív navigáció gyors hozzáférést biztosít a 

leggyakrabban használt funkciókhoz, gyorselérési elemekhez 

és munkafolyamatokhoz. Emellett az új interaktív érzékelő 

funkciók hangos visszajelzést is biztosítanak – végigvezetik 

a felhasználót az egyes műveleteken, és jelzik, ha a készülék 

érzékelte az érintést, vagy ha egy művelet megtörténik.

A megoldások használatával 
időt és pénzt takaríthat meg.

A C950de a Lexmark beágyazott megoldások 

keretrendszerét használja, amely lehetővé teszi 

számos alkalmazás közvetlenül a készülékhez 

való hozzáadását. A megoldások célja a 

hatékonyság növelése és ezáltal a papírigényes 

üzleti folyamatok leegyszerűsítése vagy akár 

teljes kiküszöbölése.

A Lexmark C950de készülékre gyárilag fel vannak 

töltve az alábbi megoldások. Ezenfelül számos 

további – saját munkafolyamataihoz illeszkedő – 

Lexmark-megoldást is igénybe vehet.

Űrlapok és kedvencek

Kiküszöbölheti az előre kinyomtatott 
űrlapok nem túl hatékony kezelését. 
Tárolhatja a gyakran használt 
űrlapokat, marketinganyagokat és 
más dokumentumokat egy interneten 
keresztül elérhető helyen, és igény esetén 
kinyomtathatja őket.

Gazdaságos beállítások

Többféle olyan nyomtatási beállítás közül 
is választhat, amelyekkel csökkenthető az 
energia-, a papír- és a festékfelhasználás.

Nyelv módosítása3

Az érintőképernyő, amely tizennyolcféle 
nyelvet támogat, egyszerűen átállítható 
más nyelv használatára.

Bemutatóterem

Reklámozhatja vállalatát vagy termékeit 
a színes érintőképernyőn megjelenített, 
testreszabható diavetítéssel, és fontos 
üzeneteket juttathat el ügyfeleihez vagy 
alkalmazottaihoz.
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Színes egyfunkciós termék

Egyszerű eszközkezelés

A Lexmark MarkVision Enterprise használatával hatékonyan 

kezelheti a nyomtatási környezetet. Ez az ingyenes, böngésző 

alapú alkalmazás teljes rálátást biztosít a hálózati nyomtatók 

és többfunkciós készülékek teljes flottájára, a készülékek 

gyártójától függetlenül. A MarkVision Enterprise segítségével 

a rendszergazdák könnyedén konfigurálhatják, nyomon 

követhetik és megjeleníthetik az eszközöket, elháríthatják a 

hibákat, és proaktív módon kezelhetik a készülékeket a teljes 

életciklusuk alatt – a hálózathoz való csatlakoztatásuktól 

kezdve egészen a kiselejtezésük napjáig.

Mindig konzisztens színek

Mivel a vállalat arculata és emblémája mindig pontosan 

ugyanúgy kinyomtatható, nyugodt lélekkel elkészíthet 

professzionális dokumentumokat házon belül. A Lexmark 

Elnevezett színek funkciójával, amely a készülék egyik 

alapszolgáltatása, a felhasználók megadhatnak adott 

színértékeket – többek között PANTONE® színeket és a DIC 

színútmutatóban szereplő színeket –, ez pedig egyszerű 

színegyeztetést tesz lehetővé.

Az adatok védelme

A hálózaton keresztül továbbított adatoktól kezdve 

egészen a kinyomtatott oldalakig többrétegű biztonsági 

szolgáltatások és beépített funkciók segítik az eszközök, 

dokumentumok, adatok és a hálózat védelmét.

 } Többféle felhasználóhitelesítési és engedélyezési 

funkció támogatása.

 } A kártyaolvasó kiegészítő használatával hitelesíthetők 

a felhasználók közelítéses vagy lehúzható 

kártya segítségével.

 } A merevlemez speciális titkosításával megvédhetők 

a nyomtató opcionális merevlemezén tárolt 

fontos adatok.

 } A látens adatok automatikus, ütemezett vagy manuális 

mélyformázással törölhetők (opcionális merevlemez).

 } A készülék támogatja az IPSec, az SNMPv3 és a 802.1x 

hálózati biztonságot.

 } A biztonsági ellenőrző naplózás révén nyomon 

követhetők és felismerhetők a biztonsági kockázatok.

Környezettudatos nyomtatás

A C950de készülék megkönnyíti a környezetbarát 

nyomtatást. Ezt segíti például a kétoldalas nyomtatás, 

amellyel csökkenthető a papírfelhasználás, a 

gazdaságos mód, amellyel csökkenthető a papír- és 

festékfelhasználás, illetve az Alvás gomb és a hibernált 

üzemmód, amellyel energia takarítható meg. Kisebb 

energiafogyasztást tesz lehetővé továbbá a C950de 

készülék azonnal bemelegedő beégetőműve, valamint a 

speciális módon kialakított festék, amelynek beégetése 

alacsony hőmérsékleten történik.
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Színes egyfunkciós termék

Lexmark C950de színes nyomtató 
2520 lapos tandemtálcás modullal, 
füzetkészítő egységgel és 2000 lapos nagy 
kapacitású adagolóval.

Intuitív színes érintőképernyő

A nagy méretű, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes 
érintőképernyő egyszerű és intuitív navigációt 
tesz lehetővé, és használatával könnyen 
elérhetők a nyomtatón a munkafolyamat-
megoldások és hivatkozások.

1.

Közvetlen USB-csatlakozás

Az elülső USB-port használatával 
kényelmesen, közvetlenül kinyomtathat 
dokumentumokat. A port kompatibilis számos 
nyomtatható képfájlformátummal.

2.

Rugalmas bemeneti kapacitás

Kiválaszthatja az igényeinek leginkább 
megfelelő konfigurációt legfeljebb 5140 
lap kapacitásig.

3.

Speciális papírkiadási lehetőségek

A rugalmas befejező műveleteknek – a 
többpozíciós tűzési, a lyukasztási, a bővített 
kötegelési és a füzetkötési lehetőségnek 
– köszönhetően egyszerűen készíthetők 
professzionális anyagok házon belül.

5.

Lexmark megoldások

A készülékre gyárilag feltöltött 
alkalmazások segítségével csökkenthető 
a felesleges nyomtatás mennyisége, és 
leegyszerűsíthetők a munkafolyamatok. 
Válasszon további Lexmark 
megoldásokat az egyéni munkafolyamat 
igényeinek a kielégítésére.

6.

Egyedülálló hordozókezelés

A különlegesen megbízható papíradagolásnak 
köszönhetően akár hat különböző típusú 
hordozó, köztük a legfeljebb 1,2 m méretű és 
akár 300 g/m2 súlyú szalagpapír is betölthető.

4.

5.
6.
1.

2.

4.
3.
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Színes egyfunkciós termék

C950de – rendeléssel 
kapcsolatos adatok

Típusok
22Z0001 Lexmark C950de

Lézer tonerkazetta/
nyomtatópatron

C950X2KG C950 különlegesen nagy kapacitású fekete 
festékpatron

C950X2CG C950 különlegesen nagy kapacitású 
enciánkék festékpatron

C950X2MG C950 különlegesen nagy kapacitású 
bíbor festékpatron

C950X2YG C950 különlegesen nagy kapacitású sárga 
festékpatron

C950X71G C950, X95x fényvezető egység, 1-es csomag

C950X73G C950, X95x fényvezető egység, 3-as csomag

C950X76G C950, X95x hulladékfesték-tartály

25A0013 Tűzőkazetták – 3-as csomag

21Z0357 Füzetkészítéshez használt tűzőkazetták – 
4-es csomag

Papírkezelés
22Z0014 C950, X95x 2520 lapos tandemtálcás modul

22Z0013 C950, X95x 3x520 lapos fiókállvány

22Z0012 C950, X95x 520 lapos fiókállvány

22Z0016 C950, X95x 3500 lapos kiadóegység (3 
lyukas)

22Z0017 C950, X95x füzetkészítő egység (3 lyukas)

22Z0015 C950, X95x 2000 lapos nagykapacitású 
lapadagoló

22Z0205 C950, X95x szalagpapírtálca

Memóriaopciók
1025041 256MB DDR2-DRAM

1025042 512MB DDR2-DRAM

1025043 1024MB DDR2-DRAM

14F0245 256MB flash-kártya

27X0014 160+ GB merevlemez

30G0287 Arab karakterkészlet-kártya

30G0828 Japán karakterkészlet-kártya

30G0825 Koreai karakterkészlet-kártya

30G0826 Egyszerűsített kínai karakterkészlet-kártya

30G0827 Hagyományos kínai karakterkészlet-kártya

Alkalmazások (megoldások)
22Z0183 C950 IPDS-kártya

22Z0184 C950 PRESCRIBE-emulációs kártya

22Z0182 C950 űrlap- és vonalkódkártya

57X9000 Lexmark PrintCryption kártya

Csatlakozások
27X0030 MarkNet™ N8250 802.11b/g/n vezeték 

nélküli nyomtatókiszolgáló

14F0042 MarkNet™ N8130 Fiber Ethernet 
100BaseFX, 10BaseFL nyomtatókiszolgáló

1021294 USB-kábel (2 méter)

14F0000 1284-B párhuzamos illesztőkártya

1021231 Párhuzamos kábel (3 méter)

14F0100 RS-232C soros illesztőkártya

Bővített jótállás
2354207 C950 – kétéves jótállás helyszíni javítással, 

egy munkanapon belüli munkafelvétel

2354208 C950 – hároméves jótállás helyszíni 
javítással, egy munkanapon 
belüli munkafelvétel

2354209 C950 – négyéves jótállás helyszíni javítással, 
egy munkanapon belüli munkafelvétel

2354210 C950 – ötéves jótállás helyszíni javítással, 
egy munkanapon belüli munkafelvétel

2354211 C950 – egyéves jótállás megújítása 
helyszíni javítással, egy munkanapon 
belüli munkafelvétel

Felhasználó által cserélhető 
alkatrészek

40X7569 C950, X95x Beégető-karbantartási készlet, 
320K, 110-120 V

40X7540 C950, X95x 160K karbantartási készlet

40X7560 C950, X95x 480K karbantartási készlet

Telepítési szolgáltatás
2355249 Lexmark telepítési szolgáltatás (2. csoport, 

B kategória)

A csomagban
Lexmark C950de színes lézernyomtató, akár 11 000* oldal kapacitású színes (CMY) tonerkazetták, akár 16 000* oldal kapacitású fekete tonerkazetta, fekete, enciánkék és sárga fényvezető 
egység, Software and documentation (Szoftver és dokumentáció) CD, Tápkábel(ek), Üzembe helyezési útmutatók (hálózati és helyi csatlakoztatás), Korlátozott jótállási/garancianyilatkozat, 
Lexmark patronbegyűjtési programra (LCCP) vonatkozó információk
*Csak fekete vagy csak vegyes CMY kazettahasználatra és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően.
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1Kapacitás kb. 5%-os nyomtatási fedettség alapján. 2”A Javasolt havi oldalmennyiség” az az oldaltartomány, amely segítségével a vásárlók értékelhetik a Lexmark termékkínálatát, a 
készülékkel havonta kinyomtatni tervezett oldalak átlagos száma alapján. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám maradjon az optimális készülékteljesítményhez megadott 
tartományon belül, amely többek között az alábbi tényezőkön alapul: kellékcserék gyakorisága, papírbetöltés gyakorisága, sebesség és jellemző használat. 3”A maximális havi 
terhelhetőség” azoknak az oldalaknak a maximális száma, amelyet egy eszköz egy hónap alatt előállítani képes több váltásban történő üzemeltetés esetén. Ez a mutató a robusztusság 
összehasonlítására szolgál a többi Lexmark nyomtatóhoz és többfunkciós eszközhöz képest. 4A nyomtatási és másolási sebességek meghatározása az ISO/IEC 24734 tesztmódszer szerint 
történik, a szöveges dokumentumok legelső adagjának figyelmen kívül hagyásával. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. 

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulaj-
donosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.

Színes egyfunkciós termék

Normál

A termék műszaki adatai Lexmark C950de
Nyomtatás
Nyomtatási technológia Színes LED-kijelző

Nyomtatási sebesség (Letter, fekete) Akár 50 oldal/perc

Nyomtatási sebesség (Letter, színes) Akár 45 oldal/perc

Bemelegedési idő (fekete-fehér) Mindössze 5,2 másodperc

Bemelegedési idő (színes) Mindössze 7,7 másodperc

Nyomtatási felbontás, fekete 2400-as képminőség, 1200x1200 dpi

Nyomtatási felbontás, színes 2400-as képminőség, 1200x1200 dpi

Memória (alap) 1024 MB

Memória (legfeljebb) 2048 MB

Nyomtatási zajszint működés közben 53 dBA

Maximális havi terhelhetőség: Akár 225 000 oldal/hónap

Javasolt havi oldalmennyiség 4000–33 000 oldal

Kellékanyagok
Kellékanyagok kapacitása 32 0002 oldalas fekete tonerkazetta, 22 0002 oldalas színes (CMY) tonerkazetta

Papírkezelés
Papírkezelés, normál 520 lapos bemeneti tálca, 100 lapos többcélú adagoló, 500 lapos kimeneti tálca, beépített kétoldalas funkció

Külön megvásárolható papírkezelési lehetőségek 520 lapos fiókállvány, 2520 lapos tandemtálcás modul, 3x520 lapos fiókos állvány, 2000 lapos nagykapacitású 
lapadagoló, szalagpapírtálca, 3500 lapos szétválogató, füzetkészítő egység

Papírbemeneti kapacitás (standard/max.): Akár 620 oldal vagy 75 g/m2

Papírkimeneti kapacitás (standard/max.): Akár 5140 oldal vagy 75 g/m2

Támogatott hordozótípusok Lásd a Kártyák és címkék című útmutatót – fényes papír, kártya, boríték, címke, fólia, normál papír

Általános
Funkció Színes nyomtatás

A termékre vonatkozó jótállás Egyéves jótállás helyszíni javítással, egy munkanapon belüli munkafelvétel

Terméktanúsítványok www.lexmark.com

Méret (cm – ma x szé x mé) 22,24 x 25,20 x 26,97 hüvelyk

3500 
lapos szétválogató

2520 lapos 
tandemtálcás modul

520 lapos bemenet

2000 lapos 

100 lapos többcélú adagoló

10,9 cm-es (4,3 
hüvelykes) érintőképernyő

500 lapos kimeneti tároló


