
Projetada para o seu grupo de trabalho atarefado, a Lexmark C950de oferece 
impressão colorida de qualidade profissional em A3, recursos flexíveis, 
manuseio de mídia excelente, uma tela de toque intuitiva e soluções do fluxo 
de trabalho fáceis de usar.

Impressora Colorida Lexmark C950de

Cor Tela de toque Soluções Até 50 ppm 
(páginas por 

minuto)

Duplex Rede

32 x 122 cm 
(12,6 x 48 
polegadas)



1) Tela de toque colorida intuitiva

A tela de toque colorida grande de 10,9 cm (4,3 
polegadas) permite que você use a impressora 
com facilidade por meio da navegação intuitiva 
e fácil acesso a soluções e atalhos do fluxo de 
trabalho.

A impressora colorida Lexmark C950de 
apresenta um Módulo de Bandeja Dupla 
para 2.520 Folhas opcional, Unidade de 
Acabamento de Folhetos e Alimentador de 
Alta Capacidade para 2.000 Folhas.

5

3

6
1

4

2

2) USB Direta

A porta USB dianteira permite a impressão com 
acesso fácil e conveniente, e é compatível com 
vários formatos de arquivo de imagem que podem 
ser impressos.

3) Capacidade de entrada flexível

Escolha a configuração que está mais de acordo 
com as suas necessidades, até o número máximo 
de 5.140 folhas.

4) Manuseio de mídia excepcional

A alimentação de papel ultra confiável permite que 
você coloque até seis tipos diferentes de mídia, 
incluindo tamanhos de até 32 x 122 cm (12,6 x 48 
polegadas) e pesos de até 300 gsm.

5) Opções avançadas de acabamento

Crie impressões profissionais facilmente dentro da 
empresa, com opções de acabamento flexíveis, 
incluindo grampeamento multiposição, perfuração, 
empilhamento expandido de impressões e 
funcionalidade de impressão de folhetos.

6) Soluções Lexmark

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



A Lexmark dedica-se ao design e à fabricação de produtos que oferecem qualidade 

e confiabilidade excepcionais. Maximize o retorno do seu investimento, otimize o 

desempenho do seu equipamento de impressão Lexmark e faça uma impressão 

duradoura utilizando sempre os Suprimentos, Serviços e Peças Originais da Lexmark. 

A C950de é protegida pela Garantia Limitada de 1 Ano da Lexmark. Planos de 

garantia estendida também estão disponíveis.

Cause uma boa impressão em seus clientes com cores vibrantes e com qualidade 

profissional dentro da empresa em uma variedade de mídias. Com a tecnologia 

avançada da C950de, você terá acesso a uma funcionalidade de impressão A3 

(tablóide) de alto desempenho, que produz cores consistentes da primeira até a última 

página.

●  Resolução de impressão de 1200 x 1200 para obter cores ricas e vibrantes e textos 

nítidos em preto.

●  Calibração PANTONE® para obter tons de cores consistentes.

●  Ferramenta de Cores Nomeadas para facilitar a correspondência de cores.

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

custos.

●  Crie materiais de divulgação profissionais desde livretos com grampeamento "saddle 

stitch" até brochuras dobradas em mídias até A3 (tablóide).

A Lexmark C950de combina a impressão de alto desempenho com recursos fáceis 

de usar e aplicativos de fluxo de trabalho que economizam tempo, projetados para 

impulsionar a produtividade.

●  Imprime a velocidades de até 50 ppm em preto e 45 ppm em cores: tempo de 

impressão da primeira página de apenas 5,2 segundos.

●  A tela de toque colorida de 10,9 cm (4,3 polegadas) de fácil navegação fornece 

feedback sonoro para tornar a conclusão das tarefas intuitiva.

●  Os aplicativos pré-carregados ajudam a ter mais eficiência em seu fluxo de trabalho.

●  A Visualização de Impressão e as Alterações do Trabalho Após o Processamento 

permitem que você imprima em duplex, adicione acabamento ou selecione páginas 

individuais para impressão.

A Lexmark C950de tem um mecanismo de impressão robusto, projetado para 

lidar com as cargas de trabalho mais exigentes, com os recursos avançados e a 

flexibilidade que você precisa para administrar o seu negócio.

●  Os recursos de segurança fortes e de várias camadas ajudam a proteger seus 

dispositivos, documentos, informações e infraestrutura de rede.

●  A conectividade robusta facilita a integração em quase todos os ambientes de rede.

●  Simplifique o monitoramento e a administração de dispositivos por meio do servidor 

Web incorporado, do Driver Universal da Lexmark e do MarkVision Enterprise da 

Lexmark.

●  Processe trabalhos com vários gráficos facilmente com o processador de 1,2 GHz e 

1 GB de RAM padrão.

●  Escolha entre várias opções de entrada para expandir a capacidade até 5.140 

folhas.

●  Toners de fácil substituição com rendimento máximo de 32 mil² páginas em preto e 

22 mil² páginas em cores.



A tela de toque colorida e-Task da Lexmark é um ponto 

de acesso-chave para sua impressora. A interface 

personalizável de 10,9 cm (4,3 polegadas) fornece 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. A 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.

A C950de apresenta a Lexmark Embedded Solutions Framework, 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 os processos corporativos que consomem muito papel.

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

As soluções a seguir estão pré-carregadas na Lexmark C950de. Um portfólio diversificado de soluções Lexmark 

adicionais está disponível para ajudar a atender às suas necessidades de fluxo de trabalho.

Alteração do Idioma³

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

Exibição

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

Gerencie o seu ambiente de saída eficazmente com o MarkVision Enterprise da 

Lexmark. Esse software gratuito com base no navegador oferece visibilidade completa 

de seu conjunto inteiro de impressoras e multifuncionais de rede, independente do 

fabricante.  O MarkVision Enterprise torna mais fácil para que os administradores 

configurem, rastreiem, visualizem, solucionem problemas e gerenciem proativamente os 

dispositivos durante todo o ciclo de vida, do momento em que você os conecta à rede 

até o dia em que você os aposenta.
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A C950de facilita a impressão responsável. Os recursos incluem a impressão em duplex 

para economizar papel, o Modo Ecológico para reduzir o consumo de papel e de toner, 

e o botão Descanso com o modo de hibernação para ajudá-lo a economizar energia. A 

C950de também ajuda a economizar energia por meio do seu fusor com aquecimento 

instantâneo e toner especialmente projetado, que funde em baixa temperatura.

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%¹, 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.

Produza documentos profissionais dentro da empresa, com a certeza de que as 

cores designadas no nome e no logotipo da sua empresa serão impressas de 

maneira precisa e consistente todas as vezes. Por meio da Substituição de Cores 

Nomeadas da Lexmark, incluída como padrão no dispositivo, os usuários podem 

inserir valores de cores específicos para facilitar a correspondência de cores, 

incluindo o PANTONE Color e as cores no Guia de Cores DIC.

Dos dados que navegam pela rede até as páginas que são impressas, os recursos de 

segurança de várias camadas e funcionalidades incorporadas ajudam a proteger seus 

dispositivos, documentos, dados e rede.

●  Oferece suporte a uma variedade de controles de autenticação e autorização de 

usuário.

●  A opção de leitor de cartão permite que os usuários façam a autenticação com 

cartões de proximidade ou de tarja magnética.

●  A criptografia avançada de disco rígido protege dados confidenciais na unidade de 

disco opcional das impressoras.

●  A limpeza de disco automática, programada ou manual remove dados ocultos (disco 

rígido opcional).

●  Suporte para segurança de rede IPSec, SNMPv3 e 802.1x.

●  O registro em log de auditoria de segurança rastreia e identifica os riscos de 

segurança.

Cor Desejada 

PANTONE 346 C

Sem Substituição de 

Cores Nomeadas

Com Substituição de 

Cores Nomeadas



Part # Toners

C950X2KG C950 Toner Preto de Rendimento Extra Alto
C950X2CG C950 Toner Ciano de Rendimento Extra Alto
C950X2MG C950 Toner Magenta de Rendimento Extra Alto
C950X2YG C950 Toner Amarelo de Rendimento Extra Alto
C950X71G C950, X950/2/4 1 Pacote de Unidade Fotocondutora
C950X73G C950, X950/2/4 3 Pacotes de Unidade Fotocondutora
C950X76G C950, X950/2/4 Recipiente de Toner Residual
25A0013 Cartuchos de Grampos (embalagem com 3)
21Z0357 Cartuchos de Grampos Saddle Stitch (embalagem com 4)

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

22Z0183 C950 Placa para IPDS
22Z0184 C950 Placa para Emulação PRESCRIBE
22Z0182 C950 Placa de Formulários e Códigos de Barras
57X9000 Placa PrintCryption da Lexmark

Part # Conectividade

27X0025 Servidor de Impressão Sem Fio 802.11b/g/n MarkNet N8250
14F0037 MarkNet N8120 Servidor de Impressão Gigabit Ethernet

14F0042 MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL Print Server
14T0220 Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
1021294 Cabo USB (2 Metros)
14F0000 Placa de Interface Paralela 1284-B
1021231 Cabo Paralelo (10’)
14F0100 Placa de Interface Serial RS-232C

Part # Utilização de peças

40X7550 C950, X95x Kit de Manutenção de Fusor, 320 K, 110-120 V
40X7569 C950, X95x Kit de Manutenção de Fusor, 320 K, 220-240V
40X7540 C950, X95x 160K Kit de Manutenção

Encadernador de Folhetos

Módulo de Gaveta Dupla para 2.520 FolhasAlimentador de Alta Capacidade para 
2.000 Folhas

Alimentador Multifunção para 
100 Folhas

Duplex Integrado

Padrão

Opcional



Part # Modelo
O que vem dentro da caixa
Lexmark C950de Impressora Colorida, Toners 
coloridos (CMY) para até 11 mil* páginas, Toners 
preto para até 16 mil* 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
* Rendimento médio informado do toner preto 
contínuo ou CMY composto contínuo até esse 
número de páginas padrão de acordo com ISO/IEC 
19798.

22Z0027 Lexmark C950de

Part # Manuseamento de Papel

22Z0014 C950, X95x Módulo de Bandeja Dupla para 2.520 Folhas
22Z0013 C950, X95x Suporte para 3 Gavetas para 520 Folhas
22Z0012 C950, X95x Suporte para Gaveta para 520 Folhas
22Z0016 C950, X95x Unidade de Acabamento para 3.500 Folhas (3 Furos)
22Z0017 C950, X95x Unidade de Acabamento de Folhetos (3 Furos)
22Z0015 C950, X95x Alimentador de Alta Capacidade para 2 mil Folhas
22Z0175 C950, X95x Unidade de Acabamento para 3.500 Folhas (4 Furos)
22Z0176 C950, X95x Unidade de Acabamento de Folhetos (4 Furos)

Part # Extensões de Garantia

2354207 C950 1 Ano de Garantia Onsite
2354208 C950 2 Anos de Garantia Onsite
2354209 C950 3 Anos de Garantia Onsite
2354210 C950 4 Anos de Garantia Onsite
2354211 C950 Renovação de 1 Ano de Garantia Onsite

Part # Serviços de instalação

2354214 C950 Serviço de Instalação, Desinstalação



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 porti-

fólio 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 incluiem: 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.

Notas de rodapé
1  Fonte: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document 

Solutions Consulting Service», Agosto de 2008
2  Rendimento médio informado do toner preto contínuo ou CMY composto de acordo com ISO/IEC 19798.
3  A Alteração do Idioma é uma opção durante a instalação.
4  A ilustração mostra uma descrição ampliada da tela de toque.

Marcas Registadas

Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., regis-

tadas 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 C950de

Impressão

Tecnologia de Impressão LED Colorido

Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até 50 ppm (páginas por minuto)

Velocidade de Impressão (Carta, Cor): Até 45 ppm (páginas por minuto)

Tempo Para a Primeira Página (Preto)  5.2 segundos

Tempo Para a Primeira Página (Cor)  7.7 segundos

Resolução de Impressão, Preto 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400

Resolução de Impressão, Cores 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Imagem 2400

Memória, Padrão 1024 MB

Máximo de memória 2048 MB

Nível de ruído da impressora, imprimindo 53 dBA

Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até 225000 Páginas ao mês

Volume de Páginas Mensal Recomendado 4000 - 33000 Páginas

Consumíveis

Rendimento de Suprimentos Cartuchos de Toner Colorido (CMY) para 22.000²-páginas, Cartucho de Toner Preto para 32.000² páginas

Manuseamento de Papel

Padrão de Manejo de Papel Compartimento de Saída para 500 Folhas, Duplex Integrado, Alimentador Multifunção para 100 Folhas, Bandeja de 

Entrada para 520 Folhas

Opcionais para Manejo de Papel Alimentador de Alta Capacidade para 2.000 Folhas, Módulo de Acabamento para 3.500 Folhas, Suporte para 3 gave-

tas de 520 Folhas cada, Encadernador de Folhetos, Módulo de Gaveta Dupla para 2.520 Folhas, Suporte de Gaveta 

para 520 Folhas

Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até 620 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até 5140 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Tipos de Mídias Suportados Cartolina, Envelopes, Papel Glossy (brilhante), Etiquetas, Papel normal, Transparências, Consule o Guia para Etiquetas 

e Cartões

Generalidades

Função Impressão colorida

Garantia do Produto 1 Ano de Garantia Onsite

Certificações do produto www.lexmark.com

Tamanho  do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) 565 x 640 x 685 mm


