
Kivételes teljesítmény.

Kiváló teljesítményről beszélhetünk. 

A rendkívüli nyomtatási sebességgel, 

a rendszer munkafolyamat-

megoldásaival, a kétoldalas 

nyomtatási funkcióval, valamint a 

többféle papírkiadási lehetőséggel 

rendelkező Lexmark MS810 Series 

nyomtatók a legpörgősebb irodák 

igényeinek is megfelelnek. Kétoldalas 

nyomtatási lehetőséget szeretne? 

Válassza az MS810dn típust. 

Hatékonyságnövelő megoldásokra 

van szüksége? Válassza az 

MS810de típust.

Diktáljon iramot a 
hatékonyság növeléséhez.

Járjon mindig egy lépéssel előrébb 

azzal, hogy több munkát gyorsabban 

tud elvégezni. Ezek a rendkívül hatékony 

rendszerek legnagyobb elvárásainak 

is megfelelnek.

Gyorsabb feldolgozás: Tovább 

növelheti a nyomtatási sebességeket 

a 2,5 GB-ig bővíthető memória, a 800 

MHz-es kétmagos processzor és a 

Gigabit Ethernet hálózati kapcsolat 

előnyeinek kihasználásával.

Megbízható, nagy teljesítmény: Korszerű 

papírkezelési megoldásunknak 

köszönhetően havonta akár 50 000 

oldalt is nyomtathat, továbbá kevesebb 

karbantartási problémát tapasztalhat.

Folyamatos munkavégzés: A maximálisan 

akár 4400 lapos betölthető 

papírmennyiségnek és a különlegesen 

nagy kapacitású tonerkazettának 

köszönhetően ritkábban kell a papírt 

újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

Kevesebb várakozással töltött idő: 

Percenként akár 52 oldalas sebességgel 

és mindössze 4,8 másodperces 

bemelegedési idővel nyomtathat.

Fekete-fehér lézernyomtatók

Professzionálisan jelenik meg. 
Intelligensebb működés.

Készítsen bemutatásra kész 

dokumentumokat a saját szempontjainak 

megfelelően külön megvásárolható, 

automatikus papírkiadási szolgáltatások 

segítségével. Könnyen használható 

kezelőpanelünkkel minden 

feladat egyszerű.

Könnyen használható kijelzők: 

Az élénk, 6 cm-es (2,4 hüvelykes) 

színes kijelző lehetővé teszi, hogy 

munkáját folyamatosan figyelemmel 

kísérje. További irányításra és 

hatékonyságnövelő megoldásokra 

van szüksége? Válassza a 10,9 cm-

es (4,3 hüvelykes) érintőképernyővel 

rendelkező, megoldások kezelésére képes 

MS810de típust.

MegoldásAkár 
52 oldal/

perc

Több
hordozó

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
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Fekete-fehér lézernyomtató

Utolsó simítások a papírkiadási 

funkciókkal: a projekteket professzionális 

módon készítheti el az opcionális, 

automatikus leválogatási, tűzési és 

lyukasztási lehetőségek segítségével.

Nyomtatás sokféle hordozóra: A beépített 

kétoldalas nyomtatási funkció7 révén, 

valamint a különböző anyagokra történő 

nyomtatás lehetőségének köszönhetően 

vállalkozásában több feladatot végezhet 

el, kevesebb papír felhasználásával.

Teljesítményoptimalizáló innovatív 

festékkazetta: A nyomtatórendszer 

nagyobb teljesítménye érhető el a 

Lexmark UnisonTM festékkazettájával, mely 

az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a 

képminőséget biztosítja.

Intelligens munkafolyamat. 
Biztonságos kialakítás.

A továbbfejlesztett rendszerünk 

leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és 

növeli a termelékenységet. Innovatív 

biztonsági szolgáltatások nyújtanak 

maximális védelmet a fontos üzleti 

adatai számára.

Nyomtatás bármikor, bárhol8: Ezzel 

a rendszerrel egyaránt nyomtathat 

asztali számítógépekről és a 

megfelelő alkalmazásokat futtató 

mobileszközökről is.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot: 

Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti 

és ellenőrizheti az alkalmazottak általi 

használatot. Ezenkívül a szabványos 

hálózati biztonsági protokolloknak, az 

adattitkosításnak és a merevlemez törlési 

lehetőségeinek köszönhetően a bizalmas 

adatokat is megvédheti.

Potenciális kockázati tényezők 

azonosítása: Az ellenőrző naplózás 

révén több mint 100 változó és esemény 

követhető nyomon, a felhasználói 

műveleteket is beleértve. A szolgáltatás a 

behatolásjelző rendszerrel történő valós 

idejű együttműködéshez készült.

Opcionális hatékonyságnövelő 

megoldások: Szeretné olyan 

munkafolyamat-megoldásokkal ellátni 

üzletét, amelyekkel igény szerint 

nyomtathat, automatizálhat feladatokat 

és végezhet el sok más műveletet? 

Válassza a megoldások kezelésére képes 

MS810de típust.
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7A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: lexmark.com/mobile 
87 A kétoldalas nyomtatásra képes modellek ENERGY STAR minősítésűek (csak a MS810dn/dtn, MS810de típus).



Termékjellemzők Lexmark MS810n Lexmark MS810dn Lexmark MS810de
Nyomtatás
Kijelző 6 cm széles, színes LCD kijelző Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes 

érintőképernyő

Nyomtatási sebesség: Akár4 fekete: 52 lap/perc

Első oldal kinyomtatási ideje fekete: 4.8 másodperc

Nyomtatás felbontása fekete: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Memória / Processzor alapmodell: 512 MB / maximális: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Merevlemez Rendelhető opció

Javasolt havi terhelés2 3000 - 50000 lap

Maximális havi terhelhetőség: akár3 250000 lap/hónap

Kellékanyag5

Kazetta nyomtatható oldalainak száma1 akár: 25 000 oldalas nagy kapacitású festékkazetta, 6 000 oldalas kapacitású festékkazetta

Képalkotó egység becsült kapacitása: akár 100000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva

A termékkel szállított festék1 ek: 10 000-oldalas Return Program induló festékkazetta

Papírkezelés
Papír kezelés alapkiépítés 550 lapos kimeneti tároló, 100 lapos többcélú 

lapadagoló, 550 lapos bemenet
Beépített duplex egység, 550 lapos kimeneti tároló, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 

lapos bemenet

Opció papír kezelési Kimeneti bővítő, Nagy kapacitású kimeneti bővítő, Kapcsozó–lyukasztó kiadóegység, Kapcsozó kiadó, 4 tálcás elosztó, 550 lapos tárható 
tálca, 250 lapos tárható tálca, 2100 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos tálca

Bemeneti lapkapacitás: Akár alapkiépítés: 650 75 g/m2-es lapok / maximális: 4400 75 g/m2-es lapok

Kimeneti lapkapacitás: Akár alapiépítés: 550 75 g/m2-es lapok / maximális: 2550 75 g/m2-es lapok

Támogatott média típusok Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Fólia, Normál papír, Papír cimke, Integrált cimke, Boríték, Dual Web cimke, Kártyaköteg

Támogatott média méretek A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL boríték, C5 boríték, B5 boríték, A5, A4, 9 boríték, 7 3/4 boríték, 10 
boríték

Általános6

Szabványos portok Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy belső kártyaolvasó

Hátoldali nagysebességű USB 
2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, 

Előoldali nagysebességű USB 
2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit 
Ethernet (10/100/1000), Nagysebességű 

USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy 
belső kártyaolvasó

Opcionális hálózati portok / Opcionális portok Belső MarkNet N8350 802.11b/g/n vezeték nélküli / Belső 1284-B kétirányú párhuzamos, Belső RS-232C soros

Zajszint: működés közben nyomtatás: 56 dBA

Különleges működési környezet Magasság: 0 - 2896 méter, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 16 - 32 °C

Garancia 1-Year Onsite Service

Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) 
/ Súly

419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg 419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg

Normál

Az MS810 Series nyomtatók tulajdonságai

Nagy 

MX6500e 
többfunkciós kiegészítő

6 cm (2,4 hüvelyk) 
átlójú LCD

550 lapos tálca

2100 lapos 
tálca (görgős 

250 lapos tálca/550 
lapos tálca

250 lapos tálca/550 
lapos tálca

250 lapos tálca/550 
lapos tálca

Görgős talapzat

Kapcsozó kiadó

4 tálcás elosztó

Kapcsozó-

Kimenetbővítő

100 lapos 
többcélú adagoló

*A maximálisan támogatott konfigurációkról lásd a Nyomtatók, kiegészítők és állványok 
kompatibilitási útmutatóját a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.
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1A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. 2A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít 
eligazodni a Lexmark termékkínálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcsere időszakok, papírfeltöltési időszakok, 
sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. 3A maximális havi terhelhetőség 
a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. 4A 
nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. 5A termék 
csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekazettákkal működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. 6A nyomtatókat bizonyos 
licensz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon.
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