Цветен лазерен многофункционален продукт

Lexmark CX727de
Security

Изключително висока
скорост с вградени
бизнес решения

Цветен печат

Решения

До 47 страници в
минута

Lexmark CX727de осигурява

CX727de

USB

Standard
Pages

Security

17,8 cm сензорен
екран

скорости на печат до 47 страници
в минута и скорости на сканиране
2.4" LCD

Up to 35ppm

Network

до 56 страници или изображения в
минута. С вградени бизнес решения,
максимален входен капацитет
до 2300 листа, препоръчителен
месечен обем на печат до 20 000
страници, невероятни, калибрирани
по PANTONE® цветове и голям e-Task
сензорен екран, CX727de осигурява
възможности за високо ниво на
производителност в компактен
корпус.®-calibrated colour and large
e-Task touch screen, the CX727de
provides production-level capabilities
in a compact footprint.

Eco-mode
2.4" LCD

Security
Up to 35ppm
USB
Защита

Network
Standard
Мрежа
Pages

Eco-mode
Security
Мобилност

USB
Standard
ДвустранноPages
сканиране

Инструментите за съответствие
на цветовете и калибрирането по
PANTONE на Lexmark осигуряват
печат с богати цветове с постоянно
качество, за да можете да пестите
време и средства, като създавате
цветни документи и разпечатки на
място в офиса.

гаранция

Сигурност.
Поверителен печат.
Богатият набор от функции и
протоколи за мрежова защита

Четириядрена
процесорна мощ

предпазва вашето устройство,
информацията и мрежата ви от

4-годишна гаранция

неупълномощен достъп.

Ако имате избор, не

с много графики може да бъде

Пазете сигурността на своите

предпочитате ли да закупите

предизвикателство за всяко

поверителни документи, като

устройство, което защитава

многофункционално устройство.

активирате функцията за

вашата инвестиция с гаранция?

Но с мощния си контролер за печат

поверителен печат, която изисква

CX727de на достъпна цена е

(1,2 GHz четириядрен процесор, до

въвеждане на персонализиран,

толкова добре изработен, че

4 GB памет и опционен твърд диск)

уникален PIN код чрез клавиатурата

ние му даваме гаранция, която

CX727de може лесно да се справя

на устройството, преди документът

покрива ремонти, включително

със сложни документи. Времето за

да може да бъде отпечатан.

цената на резервните части, ако

Отпечатването на цветни файлове

отпечатване на първата цветна
страница е само 5,5 секунди.

са необходими, през първите
четири години*. Гаранцията
ви предлага също и безплатна
24-часова онлайн поддръжка,
както и достъп до техническа
поддръжка по телефон в
рамките на работните часове.

*Предложението важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са
включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на адрес lexmark.com/myguarantee.
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Цветен лазерен многофункционален продукт
Съвместим с водещи
платформи за мобилен печат
Отпечатвайте от мобилни устройства
чрез опционния Wi-Fi адаптер
или безплатното приложение
Mobile Print на Lexmark за мобилен
печат. CX727de е сертифициран
от AirPrint и включва поддръжка
®

на мобилен печат от iOS, Android
и Microsoft Windows. Той също
®

така е сертифициран от Mopria®и е
съвместим с Google Отпечатване в
облак™ .

CX727de работи с богата гама
опционни eSF приложения,
създадени от Lexmark, партньорите
и клиентите на компанията,
за справяне със специфични
предизвикателства. Просто изберете
и заредете eSF приложение,
и го стартирайте директно от
устройството, елиминирайки
нуждата от управление на сървърно
базирани приложения.

Удобство за потребителя
CX727de се инсталира лесно,

Голям цветен e-Task сензорен
екран с възможност за
персонализиране за
всеки потребител
Интерфейсът e-Task трансформира
CX727de във ваш собствен портал
за използване на пестящи време
решения, персонализирани бързи
команди и работни потоци.
Просто влезте в системата на
принтера и незабавно ще видите
своя персонализиран 17,8 cm екран
с всички бързи команди с едно
докосване, които сте създали,
за сканиране, печат, копиране,

използва се лесно и предлага
пълна съвместимост с почти всяка
операционна система и мрежа, така

Изберете режим за пестене на
енергия (Безшумен, Хибернация или
Еко), за да намалите автоматично
до минимум шума и консумацията
на енергия.
Чрез програмата за събиране на
касети (LCCP), Lexmark предлага
безплатен и лесен начин да върнете
празните си касети за устойчиво
рециклиране или регенериране.

модерна технология за работа с
хартия и консумативи с дълъг живот.
Системата за печат и тонерът Unison
на Lexmark осигуряват постоянно
качество на печат през целия живот
на касетата, за да предотвратят
похабяване на разпечатки.

устройства с iOS и Android осигурява

Платформата за вградени решения

страница само за 5,5 секунди.

на месец благодарение на нашата

вас настройки.

Софтуерните
решения повишават
производителността и
пестят пари

предоставя първата отпечатана

отпечатвате до 20 000 страници

Lexmark за мобилен печат за

чрез уеб интерфейса на CX727de.

загряване пести енергия и

живот, така че лесно ще можете да

документи с предпочитаните от

или от отдалечено местоположение

хартия. Фюзерът с моментално

минути. Той е създаден за дълъг

Приложението Mobile Print на

консумативите на сензорния екран

Вграденият двустранен печат пести

че да сте готови за работа за броени

изпращане на факс, имейл и други

Наблюдавайте заданията и

Екологично съобразен

лесно използване с постоянно
качество за отпечатване от мобилни
устройства. То предлага лесно
откриване на принтера и опции за
мобилен печат.
Предният USB порт позволява
отпечатване на PDF файлове и други
файлове с изображения директно от
флаш устройство и съхраняване на
сканираните документи.

(eSF) на Lexmark позволява на
CX727de да зарежда и стартира
софтуерни решения, съобразени
с вашите конкретни нужди или
индустрия, за да не се налага да
разработвате и хоствате свои
собствени приложения.
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Цветен лазерен многофункционален продукт
Продуктова спецификация

Lexmark CX727de

Печат
Lexmark e-Task 17.8 см (7”) цветен сензорен екран с аудио обратна връзка

Дисплей

монохромно: 47 стр.в мин. / цветно: 47 стр.в мин.

Скорост на печат: До6
Време до първа страница: възможно найбързо

монохромно: 5.0 секунди / цветно: 5.5 секунди
монохромно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / цветно: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600
dpi)

Резолюция на печат

стандартна: 2048 MB / максимална: 4096 MB

Памет

Предлага се опция

Твърд диск
Препоръчително месечно натоварване2

2000 - 20000 Страници

Максимално месечно натоварване: До:3

150000 Страници на месец

Копиране
черно: 47 cpm / цветно: 47 cpm

Скорост на копиране: До6
Време до първото копие: най бързо / Време
до первата страница копиране: най-бързо
за

черно: 6.5 секунди / цветно: 7.0 секунди

Сканиране
Плосък скенер с ADF / Реверсивно двустранно сканиране (RADF)

Тип скенер / АПУ сканиране
A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране:
До

черно: 26 / 28 Страница на минута / цветно: 26 / 28 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране:
до

черно: 56 / 60 Страница на минута / цветно: 56 / 60 Страница на минута

Входящ капацитет на хартията за АПУ: До

ADF: 50 листа 20 lb или 80 гр.см.

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

Скорост на модема

Консумативи

7

Капацитет на тонер касетите за лазерни
у-ва1

до: 13 000 стр. черна тонер касета, 10 000 стр. цветни (CMY) тонер касети

Приблизителен капацитет на модул за
създаване на образа: До

150000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие

Касета(и) която се доставя с продукта

3 000-страници цветен (CMY) стартов консуматив по Програмата за връщане, 7 500-стр. черна стартова тонер касета по
Програмата за връщане

1

Подаване на хартията
Стандартно подаване на листа

550-листов вход, 100-листово многофункционално устройство за зареждане, Интегриран дуплекс, Изходяща тава за 300
листа

Опции за подаване на листа

550-листова тава

Капацитет входящи листа: До

стандартно: 650 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 2300 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа: До
Поддържани типове медия
Поддържан размер на медията

стандартно: 300 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 300 листа 20 lb или 80 гр.см.
Картов фонд, Пликове, Хартиени етикети, Обикновена хартия, Винилови етикети, Обърнете се към Ръководството за
картотеки и етикети., Банерна хартия
10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление,
универсален, Oficio, A6

Основна информация4
Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Спецификации за USB 2.0 Hi-Speed Certified (Тип B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Предна
USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден Високоскоростен USB порт съвместим с USB
2.0 (Тип A)

Опция - Мрежови Порт

Вътрешен MarkNet N8360 802.11b/g/n Безжичен, NFC

Ниво на шум при работа / Ниво на шума
при работещ

печат: 53 dBA / копиране: 56 dBA / сканиране: 53 dBA

Специфика на работната среда
Гаранция на продукта8
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло
Part Number

Влажност: от 8 до 80% относителна влажност, Температура: 10 до 32 ° C (50 до 90 ° F), Надморска височина: 0 - 2896
метра (9,500 фута)
4 Years Guarantee SMB Line
648 x 505.5 x 533 мм / 44.9 кг
40CC554

Средна непрекъсната черна или непрекъсната композитна CMY декларирана касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.
”Препоръчителен месечен обем на страниците” са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark възоснова на средния брой
страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за
оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. 3”Максимален
месечен работен цикъл” е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция “multishift”. Този
показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. 4Принтерите се продават при
определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense. 5Действителният капацитет може да варира в зависимост от
други фактори, като скорост на устройството, размер на хартията и ориентация на зареждането, покритие на тонера, източник на тавата, процент от черносамо отпечатване и средна сложност на заданието за печат. 6Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO
/ IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване
в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности. 8Офертата важи, ако продуктът бъде регистриран в рамките на 90 дни
от датата на закупуване. Консумативите, като фюзер или модул за трансфер, не са включени. Моля, прочетете пълния текст на Общите условия, достъпен на
адрес lexmark.com/myguarantee.
1
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Цветен лазерен многофункционален продукт

17,8 cm сензорен екран

Входен капацитет за 550 листа с многоцелево
подаващо устройство за 100 листа

CS720de

Тава за 550 листа
Тава за 550 листа
Тава за 550 листа

Регулируема поставка за принтер

Стандартно
Допълнително

© 2017 Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в Съединените щати и/или други държави. Всички други
търговски марки са собственост на съответните им притежатели. ENERGY STAR® е регистрирана в САЩ търговска марка.
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