
Usando cores

Manuseio de papel

Manutenção

Solução de 
problemas

Administração

Imprimindo

Índice

 Tamanhos de papel 1

www.lexmark.com

Lexmark C720

A impressora oferece suporte a uma grande variedade de tipos de papel. Consulte as  
Instruções sobre mídia para obter ilustrações das orientações corretas do papel.

A impressora determina o tamanho do papel carregado na bandeja pela posição das guias 
de papel. Certifique-se de ajustar as guias sempre que mudar o tamanho do papel. As 
tabelas a seguir listam os tamanhos de papéis e envelopes aceitos pela impressora.

Tamanho Dimensões
Velocidade de impressão em 
preto e branco/cores1 (ppm)

A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) 24/6

Carta 215 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) 24/6

Executivo 184 x 266 mm (7,25 x 10,5 pol.) 24/6

B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) 24/6

Ofício2 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) 23/3

A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,2 pol.) 24/6

1 Velocidades de impressão simples nas configurações padrão de fábrica.
2 Pode ser colocado somente na bandeja opcional para papel ofício.
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Tamanho Dimensões (a/l)
Velocidade de impressão em 
preto e branco/cores* (ppm)

Envelope DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.) 12/4

Envelope C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.) 12/4

Envelope B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,9 pol.) 12/4

Envelope 9 99 x 226 mm (3,9 x 8,9 pol.) 12/4

Envelope 10 103 x 241 mm (4,125 x 9,5 pol.) 12/4

* Velocidades de impressão simples nas configurações padrão de fábrica.
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Detecção do tamanho do papel
A impressora pode detectar automaticamente quando é carregado papel A4, carta, ofício, 
mídia executiva ou envelopes B5, DL e nº 10 na bandeja 1. Para isto, a configuração 
Detectar tamanho automaticamente deve estar definida como Ativada. O padrão da 
impressora foi definido na fábrica como padrão americano ou não americano, com a 
configuração Detectar tamanho automaticamente  Ativada. A configuração padrão 
americana ou não americana afeta a capacidade de detecção automática da impressora. 
No modo americano, a bandeja reconhece o envelope nº 10, mas não o envelope DL. No 
modo não americano, ela reconhece o envelope DL, mas não o envelope nº 10. Consulte 
a Referências técnicas para obter mais informações sobre os padrões americano e não 
americano.

A impressora determina o tamanho da mídia carregada nas bandejas pela posição da guia 
de papel frontal. A bandeja opcional de 500 folhas é sempre definido como Detectar 
tamanho automaticamente Ativa. Como a bandeja 2 é apenas para papel comum e não 
pode ser utilizada para papel ofício e envelopes, sua detecção automática reconhece 
somente papel A4, carta ou executivo. Não é possível desativar a detecção da bandeja 2.

Quando a opção Detectar tamanho automaticamente está Ativada, não é possível 
selecionar tamanhos de papel no painel do operador, no MarkVision ou no software 
aplicativo. Como a impressora detecta automaticamente o tamanho do papel na bandeja, 
ela não permite a substituição no menu de tamanho de papel. 
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Se quiser utilizar tamanhos de papel que não sejam reconhecidos quando Detectar tamanho 
automaticamente estiver Ativado, você deve alterar Detectar tamanho automaticamente 
como Desativado. 

Para alterar a configuração de Detectar tamanho automaticamente para Desativado:

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha pressionados os botões Ir e Parar e ligue a impressora.

3 Solte os dois botões quando aparecer a mensagem Efetuando teste automático.

4 Pressione Menu> ou <Menu até que apareça a mensagem Tamanho automático da 
bandeja 1.

5 Pressione Selecionar.

6 Pressione Menu> ou <Menu até que Desativado apareça na tela.

7 Pressione Selecionar.

Para voltar a configuração Detectar tamanho automaticamente para Ativado, repita as etapas 
de 1 a 7, selecionando Ativado na etapa 6.
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