XM3250
Pålitelighet. Sikkerhet. Produktivitet.

XM3250 med ekstra skuffer

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for
bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.

Lexmark XM3250
En firekjerners prosessor for maksimal ytelse gjør at Lexmark XM3250 kan skrive ut opptil 47 sider i minuttet* og tilby topp
utskriftskvalitet, utvidet sikkerhet og holdbarhet. En valgfri harddisk og integrert stifteenhet (ekstrautstyr) sørger for funksjoner
som er sjeldne å finne på skrivebordsenheter.

Robust, innebygd sikkerhet
}} Lexmarks altomfattende sikkerhetsarkitektur holder
informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved
sending via nett og overalt ellers.
}} En rekke innebygde funksjoner beskytter enheten
mot angrep.
}} Utvid standardfunksjonene for konfidensiell utskrift
gjennom sikkerhetsløsninger som Frigi utskrifter.
}} Keypoint Intelligence – Buyers Lab har hedret Lexmark

Få unnagjort mer
}} Faks, skriv ut, kopier og skann med en kraftig

med den prestisjefylte BLI PaceSetter-prisen for
Document Imaging-sikkerhet***.

firekjerneprosessor på 1,2 GHz, 2 GB standardminne og
harddisk (ekstrautstyr).
}} Skriv ut opptil 47 sider i minuttet, og skann opptil 94 bilder
i minuttet.
}} Intuitiv 17,8 cm e-Task-fargeberøringsskjerm med smidig,
nettbrettlignende betjening.
}} Innebygde produktivitetsapper hjelper deg å spare tid og
jobbe mer effektivt.
}} Integrert stifteenhet (ekstrautstyr) for etterbehandling.

Klar når du er
}} Bildekomponenter og fikseringsenheter med lang levetid
forlenger oppetiden.
}} Unison™-erstatningstonerkassettene leverer opptil
21 000 utskriftssider** i høy kvalitet.
}} En maksimal inntakskapasitet på 2300 sider betyr

Bygd for planeten vår
}} Strømstyringsfunksjonene reduserer strømforbruket under
aktiv bruk eller i hvilemodus.
}} Standard tosidig utskrift sparer papir.
}} Bruk av resirkulert innhold i produksjonen bidrar til å
spare naturressurser.
}} Enheten er EPEAT® Silver- og ENERGY STAR® -sertifisert.
}} Tonerkassettene resirkuleres gjennom Lexmarks
prisbelønte returprogram for kassetter (LCCP).

færre avbrudd.
}} Slitesterk metallramme som er laget for å vare.

*Utskrifts- og kopihastighetene er målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du finner mer informasjon på www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Gjennomsnittlig kapasitet basert på ca. 5 % utskriftsdekning
***Utmerkelse basert på data fra Vest-Europa.
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Lexmark XM3250
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XM3250 Serien med fargeberøringsskjerm på 17,8 cm

3

250‑arks skuff

2

550‑arks skuff

4

Stifteenhet

21,5 x 19,3 x 18,8 tommer
545 x 489 x 476,5 mm
5 x 15,7 x 14,7 tommer
126 x 389 x 374 mm

3,7 x 15,7 x 14,7 tommer
95 x 389 x 374 mm
7,7 x 16,1 x 14,6*
195 x 409 x 371,5
*Øker dybden på MX622de med 2,5 tommer

Standard
Ekstrautstyr
Støtter opptil tre ekstra skuffer.

© 2018 Lexmark. Med enerett.
Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land. AirPrint og AirPrint-logoer er varemerker som tilhører
Apple, Inc. ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA. EPEAT® er et varemerke for EPEAT, Inc. i USA og andre land. Google Cloud Print er et varemerke for Google, Inc.
MOPRIA®, Mopria®-logoen™ og Mopria® Alliance-logoene er varemerker, tjenestemerker og sertifiseringsmerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land.
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (http:// ww.openssl.org/).
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Produktspesifikasjoner

Lexmark XM3250

Utskrift
Brukerpanel
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil6
Tid til første utskriftsside
Utskriftskvalitet
Minne
Harddisk
Anbefalt månedlig sidevolum2
Maksimal belastning på en måned: Opptil3

Lexmark e-Task 7-tommer (17,8 cm) fargeberøringsskjerm
sort: 47 sider per minutt
sort: 6 sekunder
sort: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
standard: 2048 MB / maksimum: 2048 MB
Alternativ tilgjengelig
2000 - 20000 Sider
175000 sider pr. måned

Kopi
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil6
Tid til første kopiside

sort: 47 kopisider i minuttet
sort/hvitt: 6 sekunder

Skanning
Skannertype / ADF Scan
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil
Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
sort/hvitt: 94 / 100 enkelt-sider i minuttet / farger: 60 / 64 enkelt-sider i minuttet
sort/hvitt: 47 / 50 enkelt-sider i minuttet / farger: 30 / 32 enkelt-sider i minuttet
ADF: 100 ark på 75 g/m2

Faks
Modemhastighet

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

Rekvisita7
Kapasitet for tonerkassetter (opp til)1
Beregnet kapasitet for bildeenhet: Opptil
Toner(e) levert med produkt8

21 000-siders tonerkassett
60000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og ‘’5% dekningsgrad
6 000 siders introduksjons-returprogram-tonerkassett

Papirbehandling
Inkludert papirhåndtering
Valgfri papirhåndtering
Papirkapasitet inn: Opptil

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 250-arks utskuff
250-arks skuff, 550-arks skuff, 550-arks låsbar skuff, Innebygd stifter
standard: 650 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut: Opptil

standard: 250 ark på 75 g/m2 / maksimum: 250 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

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

Generelt4
Standard tilkoblinger
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger
Støynivå ved drift
Spesifisert operasjonsmiljø
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0
Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak
ekstrautstyr: Marknet N8372 WiFi Option / ekstrautstyr: Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel
Utskrift: 55 dBA / Kopimaskin: 56 dBA / Skannerens: 55 dBA
Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde over havet: 0 - 5000 meter
545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg

All informasjon i denne brosjyren kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.
All information in this brochure is subject to change without notice. Lexmark is not liable for any errors or omissions.
This is a Class A device according to the FCC Rules and international electromagnetic emissions standards. This device is not
intended for use in residential or domestic environments due to potential interference to radio communications.

Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning. 2”Anbefalt månedlig sidevolum” er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks
produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger
innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.
3
”Maksimal månedlig driftssyklus” er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en
sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. 4Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/
printerlicense for detaljer. 5Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning,
skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. 6Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735
(ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.
lexmark.com/regions for mer informasjon. 8Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 6,000 standard pages. Declared yield value in accordance with
ISO/IEC 19752.
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