
Uträtta mer. Automatisera manuella uppgifter.

Förbättra produktiviteten med Lexmark MX610 Series multifunktionsskrivare.  Tack vare 
den snabba processorn, de höga utskrifts-, kopierings- och skanningshastigheterna och 
produktivitetslösningarna kan du förbättra produktiviteten på ditt företag. Vill du ha fler 
lösningar? Då kan du titta på MX611de med fax, eller MX611dhe med fax och hårddisk.

Lexmark MX611 Series svartvita 
multifunktionslaserskrivare

Få mer gjort. Snabbare.
Nu kan du få betydligt mer gjort på kortare tid. 
Smidigare arbetsflöden och högre hastigheter är 
bara några av fördelarna som hjälper dig att bli mer 
produktiv.

Snabbare behandling - Skriv ut, skanna och kopiera snabbare 
med upp till 3 GB uppgraderingsbart minne, en 800 MHz-
processor med dubbla kärnor och Gigabit Ethernet.

Pålitlig prestanda - Tack vare vår förstklassiga 
pappershantering kan du skriva ut upp till 15 000 sidor i 
månaden och lägga mindre tid på underhåll.

Jobba utan avbrott - Med en högsta inmatningskapacitet 
på 2 300 ark och en tonerkassett med mycket hög kapacitet 
behöver du inte fylla på papper och byta kassett lika ofta.

Få arbetet gjort snabbare - Skriv ut upp till 47 sidor i minuten 
och skriv ut eller kopiera den första sidan på bara 6,5 sekunder.

Ge ett proffsigt intryck. 
Jobba smartare.
Få snygga resultat direkt.  Vår multifunktionsskrivare 
med användarvänlig pekskärm och imponerande 
hastigheter klarar snabbt av alla utskriftsjobb.

Smart och enkel att använda - Via den klara färgpekskärmen 
på 17,8 cm (7 tum) kommer du åt förinstallerade 
produktivitetslösningar och kan styra systemet på ett smidigt 
och intuitivt sätt.

USB-port på framsidan - Tack vare den praktiska USB-porten 
kan du förhandsgranska och skriva ut PDF:er och många andra 
filtyper direkt från enheten, utan att behöva gå via datorn.

Skriv ut på många olika typer av material - Tack vare det 
inbyggda alternativet för dubbelsidig utskrift och möjligheten 
att skriva ut på många olika typer av material kan du sköta fler 
företagsuppgifter och minska din pappersförbrukning.

Innovativ toner för bättre prestanda - Få ut mer av systemet 
med Lexmarks Unison™-toner, som ger en konsekvent 
bildkvalitet från första till sista utskriften.

Lösningar för ett smartare 
arbetsflöde.
Våra lösningsbaserade, miljövänliga system underlättar 
arbetet och kan hjälpa dig att snabbt hantera nya 
företagsbehov så att du får en konkurrensmässig 
fördel.

Jobba smartare, inte hårdare - Om du har en mobiltelefon 
med appar kan du använda våra förinstallerade lösningar. Du 
trycker helt enkelt på skärmen och använder genvägar för att 
skanna, skriva ut eller skicka fax, e-postmeddelanden och 
andra viktiga företagsdokument i en handvändning.

Minska din förbrukning och miljöpåverkan - Med 
förinstallerade lösningar som ekokopiering och Formulär och 
favoriter kan du se till att du bara skriver ut de formulär du 
behöver och därmed minska din toner- och pappersförbrukning 
och arbeta mer miljömedvetet.

Känn dig trygg med säkerhet på företagsnivå - Nu kan 
du autentisera, godkänna och granska hur dina anställda 
använder systemet och skydda känslig information med 
standardsäkerhetsprotokoll för nätverk.

Skriv ut när som helst, var som helst6 - Med det här 
systemet kan du inte bara skriva ut från stationära datorer, utan 
också från mobila enheter som kan köra program.
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¹ Genomsnittlig standardkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. 2 Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med 
att kunna skriva ut på enheten varje månad.Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda 
papper, hastighet och normal kundanvändning. 3 Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. 4 Utskrifts- och 
kopieringstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Produkterna fungerar endast med tonerkassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. 
Se www.lexmark.com/regions för mer information. 6 Mer information om Lexmarks mobillösningar finns på:  lexmark.com/mobile

Unison är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc. AirPrint och AirPrint logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Informationen i 
det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke. Alla övriga varumärken tillhör respektive 
innehavare. Lexmark och Lexmark med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller andra länder.

Lexmark MX611 Series svartvita multifunktionslaserskrivare

7” (17,8 cm) Pekskärm

100 arks universalmagasin

550 arks inmatning

250/550 arks pappersmagasin

250/550 arks pappersmagasin

250/550 arks pappersmagasin

Justerbart stativVridbar hurts

Inbyggd häftenhet

Standard

Tillval

Produktspecifikationer Lexmark MX611de Lexmark MX611dhe

Skrivare
Funktion Utskrift, Skanna till nätverk, Fax, Kopiering, Färgskanning

Skärm Lexmark e-Task pekskärm i färg 7” (17,8 cm)

Utskriftshastighet: Upp till4 Svartvit: 47 sid/min

Tid till första sidan så snabb som Svartvit: 6.5 sekunder

Upplösning, utskrift Svartvit: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Minne / Processzor Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz

Hårddisk Finns som tillval Ingår i konfigurationen

Rekommenderad sidvolym per månad2 2000 - 15000 Sidor

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till 3 150000 sidor per månad

Kopiering
Kopieringshastighet: Upp till4 Svartvit: 47 sid/min

Tid för första kopia så snabb som Svartvit: 6.5 sekunder

Färg Skanning
Skanner typ / Skanning ADF Flatbädsskanner med ADF / RADF (vändande duplex) / 50 ark på 75 g/m²

Skanningshastighet, dubbelsidig: Upp till A4, svartvitt: 20 / 21 Sidor per minut - A4, färg: 13 / 14 Sidor per minut

Skanningshastighet: Upp till A4, svartvitt: 45 / 48 Sidor per minut - A4, färg: 30 / 32 Sidor per minut

Skanningsupplösning 1200 X 600 ppi (svartvitt), 600 X 600 ppi (färg)

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

Tillbehör5 

Tonerkassettkapacitet Tonerkassett med extra hög kapacitet för 20 000¹ sidor, Tonerkassett med hög kapacitet för 10 000¹ sidor, Tonerkassett för 2 500¹ sidor

Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till 60000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans Tonerkassett (start) svart Return Program 7 500 sidor¹

Pappershantering
Ingår pappershantering 100 arks universalmagasin, 550 arks inmatning, Integrerad duplex, 250 arks utmatningsfack

Pappershantering (valfritt) 550 arks pappersmagasin, Inbyggd häftenhet, Låsbart 550 arks pappersmagasin, 250 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet: Upp till Standard: 650 ark på 75 g/m² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet: Upp till Standard: 250 ark på 75 g/m² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m²

Hanterade mediatyper Refererar till “Card Stock & Label Guide”, Kartongpapper, Kuvert, Pappersetiketter, Normalt papper, OH-film

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

Allmänt
Standardportar En intern kortplats, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed 

Certifierad port (typ A)

Extra nätverksportar / Extra lokala portar Intern MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös / Inbyggd RS-232C, seriell, Intern 1284-B, dubbelriktad parallell

Ljudnivå i drift Skriva ut : 55 dBA / Kopiera : 56 dBA / Skanna : 55 dBA

Garanti 1-Year Onsite Service

Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg) 561 x 489 x 479 mm / 23.6 kg


