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O společnosti

Lexmark International nabízí podnikům všech velikostí 

široké spektrum tiskových a zobrazovacích produktů, 

softwaru, řešení a služeb, které pomáhají zákazníkům 

méně tisknout a více šetřit. Úspěch společnosti Lexmark 

tkví v komplexní péči o zákazníky. V rámci korporátní vize 

„Zákazníci na celý život“ si získáváme loajální zákazníky 

tím, že jim nasloucháme, předvídáme jejich potřeby a 

vytváříme pro ně hodnoty. Naše produkty se prodávají ve 

více než 170 zemích celého světa.

Vysokokapacitní tonery společnosti Lexmark

Tonerové kazety Unison (TM) mají zcela unikátní 

architekturu, kdy je toner oddělen toner od zobrazovacích 

komponent. Díky novým vlastnostem poskytuje 

konzistentní kvalitu tisku od první do poslední stránky. 

Černobílý tisk se vyznačuje sytou černou a odstíny šedi 

s ostrými detaily a v případě barevného tisku přináší 

syté, svěží barvy s přesnými detaily. Na kvalitě tisku není 

ani poznat, když toner dochází a v kazetě je již málo 

toneru, protože nedochází k zeslabení intenzity barev. 

Další praktickou vlastností toneru Unison je schopnost 

efektivně se přenášet na stránku, způsobená nižším 

třením a lepší přilnavostí, takže dochází k menšímu 

plýtvání tonerem. To je poznat na minimálním množství 

toneru v odpadní nádobce. Díky této vlastnosti se snižuje 

vnitřní opotřebení a zvyšuje životnost jednotlivých 

komponent. Toner Unison zároveň tiskne při nižší teplotě 

a spotřebovává tak méně energie než předchozí typy 

tonerů. U nových zařízení se celková spotřeba energie 

snížila o více než jednu třetinu!

Tonery Unison jsou k dispozici v široké škále výtěžnosti 

od nízké až po vysokokapacitní a nabídka je výrazně širší 

než dříve. Zákazník se tak může sám rozhodnout, zda 

při svém výběru bude preferovat pořizovací cenu toneru 

nebo cenu za vytištěnou stránku. Výtěžnost tonerových 

kazet se pohybuje v rozmezí od 1 000 až po 60 000 stran. 

Vysoká kvalita tonerů Unison je zajištěna také tím, že 

celý sortiment je vyráběn pouze v zemích Evropské unie. 

Každý, kdo dbá na ochranu životního prostředí, může 

využít program LCCP nabízející bezplatný svoz použitých 

tonerových kazet. Lexmark zajistí jejich ekologickou 

likvidaci: od zaslání krabic na odpadní tonery až po jejich 

svoz od zákazníka.

Nástroj pro správu tisku Lexmark – 
úsporný a bezpečný tisk dokumentů

Nadměrný a neřízený tisk dokumentů může ohrozit 

zabezpečení dat a způsobit podniku finanční 

ztráty. Odborné výzkumy ukazují, že až 6 % příjmů 

je vynakládáno na kancelářský tisk a kopírování 

dokumentů a až 80 % vypuštěných skleníkových plynů 

souvisejících s tiskem připadá na spotřebu papíru. 

Dokumenty volně uložené v kanceláři nebo zobrazené 

na vzdálených počítačích pak představují nechráněná 

data, což může vést k narušení bezpečnosti.

Nástroj pro správu tisku nabízí tři systémy pro 

snížení nákladů, omezení plýtvání a zvýšení ochrany 

dokumentů. Jedná se o uvolnění tisku, dokumentové 

účetnictví a mobilní tisk.

Lexmark Print
Management

Mobilní tiskDocument
Accounting

Uvolnění
tisku

Katalog produktů Lexmark - Léto 2016
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Uvolnění tisku

Systém uvolnění tisku omezuje plýtvání v podobě 

zbytečného tisku dokumentů a eliminuje bezpečnostní 

rizika, která představují vytištěné dokumenty s citlivými 

daty ponechané na tiskárně. Postup zpracování tiskové 

úlohy lze popsat ve třech následujících krocích:

Uživatel odešle 
úlohu na tiskárnu
z počítače nebo 
mobilního zařízení.

U tiskárny musí uživatel
zadat PIN kód nebo použít 
bezpečnostní ID kartu, aby 
mohl úlohu vytisknout z 
tiskové fronty.

Uživatel odebere
vytištěnou úlohu.

Document Accounting

Pomocí tohoto nástroje je možno v reálném čase sledovat, 

kdo tiskne, co tiskne, na kterém zařízení tiskne a odkud 

tiskne. Tiskové náklady lze dále omezit nastavením kvót 

tisku pro jednotlivé uživatele, pro vybrané skupiny nebo 

pro zvolené zařízení. Výsledkem je snadná identifikace 

plýtvání, kontrola nákladů a zajištění bezpečnosti 

důvěrných informací.

Pro uživatele Pro zařízení Pro skupiny

Mobilní tisk

Cloudový tisk umožňuje tisknout prostřednictvím 

mobilních zařízení z libovolného místa na kompatibilním 

zařízení. Aplikace pro platformy Android a iOS dokáží 

zobrazit tiskovou frontu, ovládat podrobnosti tiskové 

úlohy a dokonce i uvolnit úlohu na zařízení jiných 

výrobců než Lexmark. Bez ohledu na typ zařízení, který je 

používán, lze tiskové úlohy odesílat do fronty jako přílohu 

připojenou k e-mailu.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Nespornou předností správy tisku je také jednoduché, 

snadno použitelné a srozumitelné uživatelské rozhraní 

pro správu tiskové fronty na všech platformách od 

mobilní aplikace, přes rozhraní tiskárny až po on-line 

webové rozhraní.

Integrovaná řešení Lexmark (LeSF)

Integrovaná řešení Lexmark (LeSF) umožňují 

spouštět aplikace na samotném multifunkčním 

zařízení. Tyto zabudované aplikace běží nezávisle na 

serveru, čímž zjednodušují integraci elektronických 

dokumentů, správu používání zařízení a dokonce 

i přizpůsobení zařízení. Výsledkem je intuitivnější 

a produktivnější zařízení, které je šité na míru pro 

uspokojení potřeb uživatelů.

Aplikace Lexmark

Nasloucháním svým zákazníků vyvinul Lexmark 

aplikace pro zlepšení funkcionality a jednoduchosti 

používání multifunkčních zařízení, přičemž se zaměřil 

na přizpůsobivost, integraci pracovních toků a 

nástrojů pro pomoc při správě zařízení.

USB e-mail

Odeslání e-mailů a ukládání 

na FTP server přímo z USB klíče

Zákaznická podpora

E-mailové upozornění ze zařízení, které 

vyžaduje pozornost

Používání MFP

Zaslání e-mailu o používání tisku, skenování, 

kopírování a faxu

Vlastní pozadí

Změna pozadí obrázku dotykové obrazovky

Obrazovka při nečinnosti

Přizpůsobení spořiče obrazovky

Kopírování karet

Zjednodušení kopírování identifikačních karet

Profily kopírování

Rychlý a snadný přístup koncového uživatele do 

přizpůsobeného nastavení kopírování

lexmark.cz
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Ekologické kopírování

Intuitivní a snadné – úspora toneru a papíru až o 87%

Vzdálené kopírování

Barevné kopie z monochromatického zařízení 

prostřednictvím výstupu na barevnou tiskárnu

Skenování na pevný disk

Tisk uložených dokumentů, kdykoliv je potřeba

Uživatelské výzvy

Výzvy na přidání elektronického indexu při 

skenování dokumentů

Skenování do sítě

Konverze a uložení tištěných materiálů na sdíleném místě

MyShortcut

Vytvoření personalizovaných odkazů na kopírování pro 

zjednodušení společných úloh

Showroom

Zobrazení přizpůsobitelné prezentace na barevné 

dotykové obrazovce multifunkčního zařízení Lexmark, čímž 

se barevný displej využije jako komunikační portál

Jednoduchá řešení, která šetří 
peníze a životní prostředí

Důraz na ekologické kopírování

Hodně kopií již nemusí znamenat hodně odpadu. 

Ekologické kopírování je intuitivní a představuje výbornou 

možnost pro úsporu papíru a toneru. Pro dosažení 

maximální úspory je vhodné spojit funkci oboustranného 

tisku a tisku až 4 stránek na jeden list, kdy je dosaženo 

zkopírování až 8 stran na jeden list papíru, čímž se sníží 

počet vytištěných listů papíru až o 87 %!

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční zařízení

Každá organizace potřebuje zajistit bezpečnou správu 

síťových zařízení, jejich ochranu před hackery a fyzické 

zabezpečení uložených dat. Právě kvůli těmto potřebám 

vyvinul Lexmark tiskárny a multifunkční zařízení přinášející 

kvalitní zabezpečení.

Bezpečnostní řešení je postaveno na čtyřech základních 

funkcích a nástrojích: zabezpečení vzdálené správy, 

zabezpečení síťových rozhraní, zabezpečení dat a 

zabezpečení přístupu. Díky tomu poskytují zařízení 

Lexmark špičkové funkce, které umožňují chránit 

podnikové dokumenty a data v rámci pracovních 

postupů – od přenášení dat v síti až po stránky 

vytištěné ve výstupním zásobníku.

Pomocí těchto funkcí a nástrojů lze síťová zařízení 

jednoduše zablokovat, zabezpečit k nim přístup 

a bezpečně je spravovat. I když je zařízení 

vyměňováno nebo je přidáváno do pracovní 

skupiny, funkce zabezpečení, které jsou standardně 

integrovány ve firmwaru, jde zařízení snadno 

nakonfigurovat a implementovat způsobem, který je 

pro organizaci nejlepší.

Lexmark Markvision Enterprise: 
software správy zařízení

Nová generace Markvision Enterprise je webový 

software, který prostřednictvím prohlížeče nabízí 

neustálý a komplexní dohled nad celou skupinou 

síťových tiskáren a multifunkčních zařízení odkudkoliv 

a bez ohledu na výrobce. Pokročilá, ale zároveň 

jednoduše použitelná soustava nástrojů poskytuje 

vše, co je potřeba pro efektivní vyhledávání, 

konfiguraci, monitorování a správu zařízení během 

jejich celého životního cyklu. Přehledné uživatelské 

rozhraní spojuje jednoduché a intuitivní ovládání s 

výbornou funkčností. Markvision Enterprise umožňuje 

centrálně spravovat celou skupinu zařízení, ať už jich 

máte několik nebo tisíce.

lexmark.cz
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Barevné multifunkční laserové tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark CX310

 � Rychlost tisku i kopírování 23 str./
min i barevně

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 900 listů
 � Měsíční zatížení až 60 000 stran
 � Tonerové náplně až na 2 500 stran

Lexmark CX410

 � Rychlost tisku i kopírování 30 str./
min i barevně

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 1 450 listů
 � Měsíční zatížení až 75 000 stran
 � Tonerové náplně až na 4 000 stran

Lexmark CX510

 � Rychlost tisku i kopírování 30 str./min i barevně
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 GB (max. 3 GB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 1 450 listů
 � Měsíční zatížení až 85 000 stran
 � Tonerové náplně až na 8 000 stran
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Barevné multifunkční laserové tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark CX820

 � Rychlost tisku i kopírování 50 str./min i barevně 
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 2 048 MB (max. 4 096 MB), QUAD CORE 
1,33GHz procesor 

 � Zásobník až na 4 500 listů 
 � Měsíční zatížení až 250 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 60 000 stran 

Lexmark CX725

 � Rychlost tisku i kopírování 47 str./min 
i barevně 

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
QUAD Core 1,2GHz procesor 

 � Zásobník až na 2 300 listů 
 � Měsíční zatížení až 120 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 60 000 stran 

Lexmark CX825

 � Rychlost tisku i kopírování 52 str./min 
i barevně 

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 2 048 MB (max. 4 096 MB), 
QUAD CORE 1,6GHz procesor 

 � Zásobník až na 4 300 listů 
 � Měsíční zatížení až 250 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 60 000 stran 
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Barevné multifunkční laserové tiskárny
Střední až velké firmy

Lexmark CX860

 � Rychlost tisku i kopírování 57 str./min i 
barevně 

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 2 048 MB (max. 4 096 MB, 
QUAD CORE 1,6GHz procesor 

 � Zásobník až na 4 500 listů 
 � Měsíční zatížení až 350 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 55 000 stran 

Lexmark X950

 � Rychlost tisku i kopírování 45 str./min 
ČB, 40 str./min barevně

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk A3 a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 2 048 MB), 
1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 5 140 listů
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran
 � Tonerové náplně až na 32 000 stran

Lexmark X952

 � Rychlost tisku i kopírování 50 str./min 
ČB, 45 str./min barevně

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk A3 a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 2 048 MB), 
1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 5 140 listů
 � Měsíční zatížení až 225 000 stran
 � Tonerové náplně až na 32 000 stran

Lexmark X954

 � Rychlost tisku i kopírování 55 str./min ČB, 50 str./min barevně
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk A3 a faxování
 � Paměť 2 048 MB (max. 2 048 MB), 1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 5 140 listů
 � Měsíční zatížení až 250 000 stran
 � Tonerové náplně až na 32 000 stran
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Barevné laserové tiskárny
Malé až střední firmy

Lexmark CS410

 � Rychlost tisku 30 str./min i barevně
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 256 MB (max. 2 304 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 1 450 listů
 � Měsíční zatížení až 75 000 stran
 � Tonerové náplně až na 4 000 stran

Lexmark CS310

 � Rychlost tisku 23 str./min i barevně
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 256 MB (max. 2 304 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 900 listů
 � Měsíční zatížení až 60 000 stran
 � Tonerové náplně až na 4 000 stran

Lexmark CS510

 � Rychlost tisku 30 str./min i barevně
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 1 450 listů
 � Měsíční zatížení až 85 000 stran
 � Tonerové náplně až na 8 000 stran
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Barevné laserové tiskárny
Střední až velké firmy

Lexmark CS725

 � Rychlost tisku i kopírování 47 str./min i 
barevně 

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
QUAD Core 1,2GHz procesor 

 � Zásobník až na 2 300 listů 
 � Měsíční zatížení až 120 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 12 000 stran

Lexmark CS720

 � Rychlost tisku i kopírování 38 str./min i 
barevně 

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 512 MB (max. 1 536 MB), 1,2GHz 
procesor 

 � Zásobník až na 4 300 listů 
 � Měsíční zatížení až 120 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 7 000 stran

Lexmark C950

 � Rychlost tisku 50 str./min ČB, 45 str./
min barevně

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk A3
 � Paměť 1 024 MB (max. 2 048 MB), 
1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 5 140 listů
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran
 � Tonerové náplně až na 8 500 stran

Lexmark CS820

 � Rychlost tisku i kopírování 57 str./min i barevně 
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 512 MB (max. 1 536 MB), 1,2GHz procesor 

 � Zásobník až na 4 300 listů 
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 22 000 stran 
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Monochromatické multifunkční tiskárny
Malé až střední firmy

Lexmark MX310

 � Rychlost tisku i kopírování 
31 str./min

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 256 MB (max. 256 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 850 listů
 � Měsíční zatížení až 50 000 stran
 � Tonerové náplně až na 
10 000 stran

Lexmark MX410

 � Rychlost tisku i kopírování 
38 str./min

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 850 listů
 � Měsíční zatížení až 80 000 stran
 � Tonerové náplně až na 
10 000 stran

Lexmark MX510

 � Rychlost tisku i kopírování 
42 str./min

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 000 listů
 � Měsíční zatížení až 100 000 stran
 � Tonerové náplně až na 
20 000 stran

Lexmark MX511

 � Rychlost tisku i kopírování 42 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 000 listů
 � Měsíční zatížení až 100 000 stran
 � Tonerové náplně až na 20 000 stran
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Monochromatické multifunkční tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark MX711

 � Rychlost tisku i kopírování 66 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 3 300 listů
 � Měsíční zatížení až 300 000 stran
 � Tonerové náplně až na 25 000 stran

Lexmark MX611

 � Rychlost tisku i kopírování 47 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 300 listů
 � Měsíční zatížení až 150 000 stran
 � Tonerové náplně až na 20 000 stran

Lexmark MX710

 � Rychlost tisku i kopírování 60 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 3 300 listů
 � Měsíční zatížení až 275 000 stran
 � Tonerové náplně až na 25 000 stran
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Monochromatické multifunkční tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark MX812

 � Rychlost tisku i kopírování 66 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 750 listů
 � Měsíční zatížení až 300 000 stran
 � Tonerové náplně až na 45 000 stran

Lexmark MX810

 � Rychlost tisku i kopírování 52 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 750 listů
 � Měsíční zatížení až 300 000 stran
 � Tonerové náplně až na 45 000 stran

Lexmark MX811

 � Rychlost tisku i kopírování 60 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk a faxování
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 750 listů
 � Měsíční zatížení až 300 000 stran
 � Tonerové náplně až na 45 000 stran
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Monochromatické multifunkční tiskárny
Střední až velké firmy

Lexmark MX910

 � Rychlost tisku i kopírování 45 str./min černobíle
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), QUAD Core 1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 6 650 listů 
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 32 500 stran 

Lexmark MX911

 � Rychlost tisku i kopírování 55 str./min černobíle
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), QUAD Core 
1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 6 650 listů 
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 32 500 stran 

Lexmark MX912

 � Rychlost tisku i kopírování 65 str./min černobíle
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), QUAD Core 
1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 6 650 listů 
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 32 500 stran 
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Monochromatické laserové tiskárny
Malé až střední firmy

Lexmark MS312

 � Rychlost tisku 33 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 128 MB (max. 128 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 850 listů
 � Měsíční zatížení až 50 000 stran
 � Tonerové náplně až na 5 000 stran

Lexmark MS415

 � Rychlost tisku 38 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 256 MB (max. 256 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 850 listů
 � Měsíční zatížení až 80 000 stran
 � Tonerové náplně až na 10 000 stran

Lexmark MS610

 � Rychlost tisku 47 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 256 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 300 listů
 � Měsíční zatížení až 150 000 stran
 � Tonerové náplně až na 20 000 stran

Lexmark MS510

 � Rychlost tisku 42 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 256 MB (max. 1 280 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 2 000 listů
 � Měsíční zatížení až 80 000 stran
 � Tonerové náplně až na 20 000 stran
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Monochromatické laserové tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark MS810

 � Rychlost tisku 52 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 4 400 listů
 � Měsíční zatížení až 250 000 stran
 � Tonerové náplně až na 
25 000 stran

Lexmark MS812

 � Rychlost tisku 66 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 
800MHz procesor

 � Zásobník až na 4 400 listů
 � Měsíční zatížení až 300 000 stran
 � Tonerové náplně až na 
45 000 stran

Lexmark MS911

 � Rychlost tisku i kopírování 
55 str./min černobíle

 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi 
 � Oboustranný tisk a faxování 
 � Paměť 1 024 MB (max. 3 072 MB), 
QUAD Core 1,2GHz procesor

 � Zásobník až na 6 650 listů 
 � Měsíční zatížení až 200 000 stran 
 � Tonerové náplně až na 32 500 stran 

Lexmark MS811

 � Rychlost tisku 60 str./min
 � Rozlišení 1200 x 1200 dpi
 � Oboustranný tisk
 � Paměť 512 MB (max. 2 560 MB), 800MHz procesor

 � Zásobník až na 4 400 listů
 � Měsíční zatížení až 275 000 stran
 � Tonerové náplně až na 45 000 stran
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Jehličkové tiskárny
Malé až velké firmy

Lexmark 2580+/n+

 � 9 jehliček
 � Úzký formát
 � Připravená na síť (2580n+)

Lexmark 2581+/n+

 � 9 jehliček
 � Široký formát
 � Připravená na síť (2580n+)

Lexmark 2590+/n+

 � 24 jehliček
 � Úzký formát
 � Připravená na síť (2580n+)

Lexmark 2591+/n+

 � 24 jehliček
 � Široký formát
 � Připravená na síť (2580n+)

Společnost Lexmark si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto 
dokumentu bez předchozího upozornění a odmítá odpovědnost za chyby a 
opomenutí v popisu výrobků.

Lexmark International Czech, s.r.o. 
Budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Pankrác 
Tel.: 844 444 666, e-mail: info@lexmark.cz 
www.Lexmark.cz

Váš prodejce:

mirko
LOGO PrintSmart bmp_1

mirko
Psací stroj
Studentská 78Karlovy Vary 360 07355 329 756www.printsmart.cz


