
Impressora colorida Lexmark C925de

Impressão em A3 colorida acessível para seu 
grupo de trabalho ocupado

Modelo

Lexmark C925de

A impressora colorida Lexmark C925de oferece 
impressões coloridas em A3 de excelente 
qualidade, recursos fáceis de usar e soluções de 
alta produtividade, tudo por meio de um design 
compacto e acessível.

Tela de toque

Soluções

A3 / 11 x 17

Até 30 ppm 
(páginas por minuto)

Duplex

Rede



Lexmark C925de : principais recursos
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2) Segurança avançada

Proteja seu dispositivo, os dados e a rede com 
controles de segurança inovadores, como 
autenticação e autorização, e um disco rígido 
opcional com limpeza e criptografia do disco.

3) USB Direta

A porta USB dianteira permite a conveniente 
visualização e impressão com acesso fácil, sendo 
compatível com a maioria dos formatos de arquivo 
de imagem que podem ser impressos.

4) Carregar vários tipos de mídia

Bandejas de entrada para 150 e 250 folhas e um 
alimentador multifinalidade são fornecidos como 
padrão, permitindo o carregamento de três tipos 
de mídia.

7) Recursos ecologicamente corretos

Imprima com responsabilidade com recursos de 
acesso fácil, incluindo o Modo Ecológico para 
reduzir o consumo de papel e de toner, e o botão 
Descanso para ajudá-lo a economizar energia.

6) Soluções Lexmark

Reduza as impressões desnecessárias e simplifique 
os processos de trabalho por meio de aplicativos 
de soluções carregados previamente em seu 
dispositivo. Opte pelas soluções Lexmark adicionais 
para atender às necessidades exclusivas do seu 
fluxo de trabalho.

5) Toners com carregamento dianteiro

Os toners estão convenientemente localizados na 
parte dianteira do dispositivo facilitando o acesso.

1) Tela de toque colorida intuitiva

A tela de toque colorida de 4,3 polegadas (10,9 cm) 
permite que você use a impressora com facilidade 
e confiança por meio da navegação inteligente e 
intuitiva, acesso fácil a soluções e atalhos do fluxo 
de trabalho, além da capacidade de visualizar os 
documentos e imprimir trabalhos no dispositivo.

Recursos que ajudam 

você a otimizar seu 

trabalho



Lexmark C925de : visão geral

Projetada para Empresas

Fácil e Intuitiva

Impressão em A3 Colorida Acessível

Desenvolvida para grupos de trabalho de médio a grande porte, a C925de é robusta 
o bastante para atender às demandas do seu ambiente de impressões coloridas 
ativo, enquanto oferece os recursos avançados de rede, segurança e dispositivo de 
que você precisa.

●  A impressão é desempenhada a uma velocidade de 30 ppm em preto e a cores

●  Capacidade de inserção de papel padrão de até 450 folhas com expansibilidade 
para até 2100 folhas

●  A conectividade robusta facilita a integração na maioria dos ambientes de rede

●  Soluções carregadas previamente para impulsionar uma eficiência maior e a 
Lexmark Embedded Solutions Framework para ampliar ainda mais as capacidades 
do dispositivo

●  Processador rápido de 800 MHz e RAM padrão de 256 MB para processar 
rapidamente trabalhos de impressão complexos

●  Controles de segurança inovadores para ajudar a proteger o dispositivo, os dados 
e a rede, incluindo a autenticação e a autorização. O disco rígido opcional oferece 
limpeza e criptografia de disco

●  Trabalho avançado e conta do usuário para monitorar o uso do dispositivo e o custo 
ambiental (disco rígido exigido)

●  Software de gerenciamento de dispositivo disponível

A Lexmark C925de foi projetada visando à operação e à manutenção simples.

●  A tela de toque colorida de 4,3 pol. (10,9 cm) oferece confimação sonora para a 
realização de tarefas intuitivas

●  Porta USB dianteira para impressão com acesso fácil

●  Os recursos Exibição da impressão ajudam a selecionar documentos ou a 
especificar páginas em um documento

●  Capacidade para alterar as configurações, como duplex, no dispositivo

●  Recursos e configurações ecologicamente corretos para reduzir a energia e o 
desperdício.

A Lexmark C925de oferece impressão em A3 (11 x 17) por um preço acessível. 
Com seu design compacto, você também pode economizar um espaço valioso 
no escritório. Usufrua das vantagens de uma impressão vibrante e com qualidade 
profissional em uma ampla gama de mídias, permitindo que você faça impressões 
internas mais coloridas. Com a tecnologia avançada da C925de, você obterá cores 
excelentes e consistentes da primeira à última página.

●  Calibração PANTONE® para obter tons de cores consistentes

●  Substituição de Cores Nomeadas para facilitar a correspondência de cores

●  Oferece suporte a mídias de até 11,7 x 48 polegadas

●  Tecnologia Color Care da Lexmark para gerenciar o uso das cores e controlar os 
custos



Lexmark C925de : soluções

Imprima menos. Economize mais.
Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer 
estranha vinda de uma empresa inteiramente dedicada 
à impressão. Mas, tendo em conta que as empresas 
gastam, em média, até 6% de seu faturamento na 
impressão de documentos e que sua gestão ativa pode 
reduzir os custos de sua empresa em até 30%*, isso faz 
bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da 
Lexmark oferecem formas inovadoras de economizar 
tempo, reduzir custos e diminuir o impacto ambiental. 
Estamos empenhados em ajudá-lo a imprimir menos e a 
economizar mais.

Soluções

Economize tempo e dinheiro por meio das soluções
Reduza a impressão desnecessária e simplifique os processos de trabalho com soluções Lexmark. A C925de apresenta a Lexmark 
Embedded Solutions Framework (eSF), nossa plataforma que permite que você adicione uma ampla gama de aplicativos de 
software diretamente ao dispositivo. As soluções foram projetadas pensando na produtividade, ajudando você a dinamizar - ou até 
a eliminar - processos corporativos que consomem muito papel.

Veja abaixo as soluções que estão carregadas previamente na C925de. Um portfólio diversificado de soluções Lexmark adicionais 
está disponível para ajudar a acomodar suas necessidades de fluxo de trabalho.

Formulários e Favoritos

Elimine o desperdício e as ineficiências associadas a 
formulários impressos previamente. Armazene formulários 
impressos com frequência, materiais de marketing ou 
outros documentos on-line e, em seguida, imprima-os sob 
demanda.

Configurações Ecológicas

Escolha a partir de várias configurações de impressão que 
ajudam a reduzir o consumo de energia, papel e toner.

Exibição

Exiba uma apresentação em slides personalizável e 
com rolagem na tela de toque colorida para promover 
sua empresa ou produtos com o objetivo de transmitir 
mensagens importantes para seus clientes ou 
funcionários.

Plano de Fundo e Tela Ociosa

Altere o plano de fundo da tela de toque para seu logotipo 
corporativo, uma mensagem exclusiva ou selecione uma 
das quatro telas que estão carregadas previamente no 
dispositivo.

Alterar o Idioma**

Altere facilmente o idioma exibido na tela de toque - 
compatibilidade com 18 idiomas.

* Fonte: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document 
Solutions Consulting Service», Agosto de 2008
** Opção para Alterar o Idioma durante a instalação



Lexmark C925de : destaques

Crie uma impressão duradoura com 

nossas cores premiadas
Os documentos que você imprime definem uma imagem importante: 
a sua. É por isso que as impressoras coloridas da Lexmark ajudam 
as empresas a serem mais produtivas e a se destacarem com 
cores vibrantes. Com a capacidade de imprimir internamente cores 
de qualidade profissional, você pode ter um impacto imediato e 
economizar custos ao praticamente eliminar a necessidade de 
terceirizar trabalhos de impressão. A Lexmark também oferece 
um conjunto de ferramentas de acesso e controle de cores para 
gerenciar os custos.

Funções

O toque certo
A tela de toque colorida e-Task da Lexmark é um ponto 
de acesso-chave para sua impressora. A interface 
personalizável de 4,3 polegadas tem a capacidade de 
exibir miniaturas de documentos antes da impressão, 
assim como alterar os trabalhos de impressão no 
dispositivo. Você pode até exibir, selecionar e imprimir 
páginas específicas em um documento diretamente a 
partir da tela de toque. Sua navegação intuitiva e fácil de 
usar oferece acesso rápido às funções, atalhos e fluxos 
de trabalho mais usados. Os novos recursos sensoriais 
interativos oferecem resposta sonora, ajudando você a 
percorrer cada operação, confirmando o registro de um 
toque e indicando que uma ação está sendo realizada.

Da transferência de dados por meio da rede às páginas sendo impressas, os controles de segurança inovadores da 
Lexmark oferecem a tranquilidade de que seus dados corporativos valiosos estão protegidos em todas as etapas.

●  Os controles de autenticação e autorização de usuário de 
última geração, incluindo LDAP, ajudam a proteger seu 
dispositivo e dados

●  Leitor de cartão (opcional), oferencendo um nível adicional 
de segurança

●  Criptografia de disco rígido, protegendo dados sensíveis 
na unidade do disco (disco rígido opcional)

●  Limpeza de disco automática, programada ou manual 
(disco rígido opcional)

●  Compatibilidade à segurança de rede IPSec, SNMPv3 e 
802.1x

●  Registro de auditoria de segurança para ajudar a monitorar 
e a identificar riscos de segurança

Proteção das suas informações

Imagem Fiel Sempre
A Lexmark dedica-se ao design e à fabricação de produtos que oferecem qualidade excepcional 
e desempenho confiável. Maximize o retorno do seu investimento, amplie o período de serviço 
do seu equipamento de impressão Lexmark e faça uma impressão duradoura utilizando sempre 
os Suprimentos, Serviços e Peças Originais da Lexmark. A impressora colorida Lexmark C925de 
tem garantia de um ano. Visando a uma maior proteção com relação a despesas ou períodos de 
interrupção inesperados, há ofertas de garantia estendida disponíveis.



Lexmark C925de : informações para a compra

Impressão ecologicamente responsável
Com a impressão responsável, todos ganham: sua empresa, seu orçamento e o meio 
ambiente. Os produtos premiados da Lexmark são fáceis de usar, produzem documentos de 
alta qualidade e seu desempenho é confiável. Seus recursos inovadores ajudam a minimizar a 
quantidade de cartuchos que é utilizada durante a vida útil da impressora e a economizar papel 
e energia. Nosso objetivo é criar, embalar e fornecer produtos e soluções inovadores de forma 
ecologicamente responsável.

Lexmark C925de

Alimentador Multifunção para 50 Folhas

Bandeja de Entrada para 150 Folhas

Bandeja de Entrada para 250 Folhas

Duplex Integrado

Compartimento de Saída para 250 
Folhas

Gaveta para 550 Folhas Armário com rodinhas
(Use somente uma gaveta para 550 folhas)

Padrão

Opcional



Lexmark C925de : informações para a compra

Lexmark C925de

Part # Modelo
O que vem dentro da caixa
Impressora colorida Lexmark C925de, Toner 
colorido (CMY) para até 7500* páginas, Toner preto 
para até 8500* páginas, Unidades de imagem em 
preto, ciano, magenta e amarelo, CD do Software e 
da Documentação, Cabo(s) de força, Guias de Ajuste 
(conexão em rede e local), Declaração de garantia 
limitada, Informações sobre o Programa de Coleta 
de Consumíveis da Lexmark

24Z0014 Lexmark C925de

Part # Toners

C925H2KG C925 Toner de Alta Capacidade Preto
C925H2CG C925 Toner de Alta Capacidade Ciano
C925H2MG C925 Toner de Alta Capacidade Magenta
C925H2YG C925 Toner de Alta Capacidade Amarelo
C925X72G Unidade de Imagem em Preto C925, X925
C925X73G Unidade de Imagem em Ciano C925, X925
C925X74G Unidade de Imagem em Magenta C925, X925
C925X75G Unidade de Imagem em Amarelo C925, X925
C925X76G Cilindro de Toner Residual C925, X925

Part # Manuseamento de Papel

24Z0030 Gaveta para 550 Folhas C925, X925

Part # Opcionais de mobiliário

24Z0031 Armário com rodinhas C925, X925

Part # Opções de Memória

1025041 DRAM DDR2 de 256MB
1025042 DRAM DDR2 de 512MB
1025043 DRAM DDR2 de 1024MB
14F0245 Placa Flash de 256 MB
27X0014 Disco Rígido de mais de 160 GB
30G0287 Placa de Fonte Arábica

Part # Soluções de Aplicações

24Z0040 Placa C925 para Emulação PRESCRIBE
24Z0038 Placa C925 para Formulários e Códigos de Barra
24Z0039 Placa para IPDS C925
57X9000 Placa PrintCryption da Lexmark

Part # Conectividade

1021294 Cabo USB (2 Metros)
24Z0060 C925 Servidor de Impressão MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
24Z0061 C925 Servidor de Impressão MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 

10BaseFL
24Z0062 C925 Servidor de Impressão Sem Fio MarkNet N8250 802.11b/g/n
24Z0065 C925 Kit de Placa de Interface Paralela 1284-B
1021231 Cabo Paralelo (10’)
24Z0064 C925 Kit de Placa de Interface Serial RS-232C
14T0230 Servidor de Impressão MarkNet™ N7000e Fast Ethernet - USB

14T0240 Servidor de Impressão MarkNet™ N7002e Fast Ethernet - Paralelo
14T0220 Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Part # Extensões de Garantia

2353798 C925 1 Ano de Garantia Onsite
2353799 C925 2 Anos de Garantia Onsite
2353800 C925 3 Anos de Garantia Onsite
2353801 C925 4 Anos de Garantia Onsite
2353802 C925 Renovação de 1 Ano de Garantia Onsite

Part # Utilização de peças

40X6013 C925, X925 Kit de Manutenção do Fusor 110-120V
40X6093 C925, X925 Kit de Manutenção do Fusor 220-240V
40X6011 C925, X925 Cinta e Rolo de Transferência

Part # Serviços de instalação

2353805 Serviço de Instalação da C925



Lexmark C925de : especificações do produto

Imprima menos. Economize mais.
www.lexmark.com

Volume de Páginas Mensal Recomendado

Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portifólio de 
produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o 
número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores in-
cluiem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário.

Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até

O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um 
mês. Esta métrica provê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo de impressão e multifuncional 
Lexmark.

Marcas Registadas

Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registadas nos 
Estados Unidos e/ ou em outros países. Todas as demais marcas comerciais são propriedades de seus respectivos 
proprietários. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos Estados Unidos. As informações contidas neste documento 
estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. PANTONE ® é uma marca registada da Pantone, Inc. This product features 
Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

Lexmark C925de

Impressão

Tecnologia de Impressão LED Colorido

Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até 30 ppm (páginas por minuto)

Velocidade de Impressão (Carta, Cor): Até 30 ppm (páginas por minuto)

Tempo Para a Primeira Página (Preto)  9 segundos

Tempo Para a Primeira Página (Cor)  11 segundos

Resolução de Impressão, Preto Qualidade Imagem 1200, 600 x 600 dpi

Resolução de Impressão, Cores Qualidade Imagem 1200, 600 x 600 dpi

Memória, Padrão 256 MB

Máximo de memória 1280 MB

Nível de ruído da impressora, imprimindo 53 dBA

Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até 200000 Páginas ao mês

Volume de Páginas Mensal Recomendado 2500 - 10000 Páginas

Consumíveis

Rendimento de Suprimentos

(*Rendimento médio do cartucho preto contínuo ou do CMY composto contínuo declarado 

até esse número de páginas padrão, de acordo com a ISO/IEC 19798.)

Cartuchos de Toner Coloridos de alto rendimento para 7.500* páginas (CMY), Cartucho de Toner Preto de alto rendi-

mento para 8.500*-páginas

Manuseamento de Papel

Padrão de Manejo de Papel Bandeja de Entrada para 150 Folhas, Compartimento de Saída para 250 Folhas, Duplex Integrado, Bandeja de Entrada 

para 250 Folhas, Alimentador Multifunção para 50 Folhas

Opcionais para Manejo de Papel Gaveta para 550 Folhas

Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até 450 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até 2100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Tipos de Mídias Suportados Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel normal, Transparências, Consule o Guia para Etiquetas e Cartões

Generalidades

Garantia do Produto 1 Ano de Garantia Onsite

Certificações do produto www.lexmark.com

Tamanho  do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) 420 x 622 x 557 mm


