
Lexmark MX432adwe
Skalerbare løsninger. Sikkerhed på
virksomhedsniveau.



Lexmark MX432adwe
Lexmark MX432adwe monokrome alt-i-en giver skalerbar løsningssupport og sikkerhed på virksomhedsniveau til små

arbejdsgrupper med op til 40 ppm*. Kompakt størrelse med Trusted Platform Module (TPM) standard. ** Printydelse og managed

print services (MPS) berettigelse. Stor letanvendelig berøringsskærm giver ensartet ydeevne på tværs af flåden. Print hvor som helst

med standard Wi-Fi og fuld mobilsupport.

Skalerbare løsninger øger effektivitet
and spare penge
 Monokrom alt-i-en med Trusted Platform Module (TPM)

standard. **

 Med den indlejrede løsningsramme på MX432adwe kan du
tilføje Lexmark eller andre understøttede løsninger,
herunder tredjeparts udgivelse af print med badgelæser.

 Stor letanvendelig berøringsskærm giver ensartet ydeevne
på tværs af flåden.

Den helt rigtige til din virksomhed
 Kompakt størrelse integreres problemfrit under trang plads

i dit arbejdsmiljø.

 Giver sikkerhed og løsninger, der opfylder de strenge krav
fra forskellige brancher.

 Managed print services (MPS) funktioner gør denne alt-i-
en til en perfekt tilføjelse til din printerflåde.

Vær beskyttet med sikkerhed på
brancheniveau
 Lexmark-printere og alt-i-en er designet til at hjælpe med

at beskytte dine data, din enhed og dit netværk.

 Inkluderer standard Trusted Platform Module**, der
gemmer krypteringsnøgler i separat hardware fra dataene
sammen med godkendelses- og systemintegritetstjek.

 Lexmarks ekspertise som førende inden for dokument- og
enhedssikkerhed, der har tillid fra alle brancher.

Nem at benytte uden hjælp fra it-
personale
 Sensorer overvåger kontinuerligt hundredvis af

datapunkter, der giver ekstra fordele, såsom forudsigelig
service og automatisk genopfyldning af forsyninger, når
de er tilsluttet Lexmark Cloud Services.

 Lexmark Markvision Enterprise er en gratis
enhedsadministrationsløsning, der gør det nemt at
konfigurere enhedsindstillinger, opdatere
sikkerhedspolitikker og planlægge firmwareopdateringer.

Fokus på forretning i stedet for printere
 Du kan regne med MX432'erens høje ydeevne med hurtige

printhastigheder på op til 40 ppm* og enkelt-pas tosidede
scanningshastigheder på 92 ipm.

 Print hvor som helst med standard Wi-Fi og fuld
mobilsupport.

 Stålrammer giver holdbarhed og pålidelighed med lang
levetid fra forkontoret til lageret.

Godt for miljøet
 Automatisk tosidet udskrivning er standard, og det samme

er de indbyggede energibesparende tilstande, der hjælper
med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-
certificeringerne.

 Undgå tonerpatroner på lossepladserne med Lexmark
Cartridge Collection Program (LCCP), der understøtter
genbrug og genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til
land).

Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.
Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

*
**
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1 Multifunktionsprodukt med 10,9 cm
touchskærm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Udskriftsbakke til 150 sider
Inkluderede dimensioner er en del af
basismodellen

3 MP (Multi Purpose) arkføder til 100
ark
Inkluderede dimensioner er en del af
basismodellen

4 Papirmagasin til 250 ark
Inkluderede dimensioner er en del af
basismodellen

5 Papirmagasin til 550 ark
107 x 370 x 378 mm

Standard

Valgfrit

P/N Hardware
29S8111 Lexmark MX432adwe

P/N Tilbehør
55B0XA0 Lexmark 55B0XA0

Tonerkassette med ekstra høj
kapacitet

55B0ZA0 Lexmark 55B0ZA0
Fotokonduktor-enhed

55B2000 Lexmark 55B2000
Returprogram-tonerkassette

55B200E Lexmark 55B200E Tonerkassette
til virksomheder

55B2H00 Lexmark 55B2H00
Returprogram-tonerkassette
med høj kapacitet

55B2H0E Lexmark 55B2H0E
Tonerkassette med høj
kapacitet til virksomheder

55B2X00 Lexmark 55B2X00
Returprogram-tonerkassette
med ekstra høj kapacitet

55B2X0E Lexmark 55B2X0E Tonerkassette
med ekstra høj kapacitet til
virksomheder

P/N Papirhåndtering
29S0600 Papirmagasin til 550 ark
29S0800 Låsbart Papirmagasin til 550

ark

P/N Memory Options
57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N Application Solutions
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Kontaktløst frontløsningsmodul

(primært valg)
57X0300 Contact Authentication Device
57X0301 Contactless Authentication

Device
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Tilslutning
SPD0002 Overspændingsbeskytterenhed,

220-240V

P/N Furniture
35S8502 Printerstand

Lexmark MX432adwe

Understøtter et valgfrit papirmagasin til 550 ark.
Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. For mere information om understøttede konfigurationer henvises til vejledningen til printer, ekstraudstyr og stativ på
https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Produktspecifikationer Lexmark MX432adwe
Udskrivning
Display Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm

Udskriftshastighed Op til: Sort: 40 sider/min 1 (A4)

Tid indtil første side Sort: 5.9 sekunder

Printopløsning Sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Harddisk Intelligent Storage Drive available

Anbefalet volumen pr. måned 800 - 8,000 Sider 2

Maks. månedlig belastning Op til: Duty Cycle: 80,000 sider/måned 3

Kopiering
Kopieringshastighed Op til: Sort: 39 sider/min. 1 (A4)

Tid indtil første kopi Sort: 5.9 sekunder

Scanning
Scanner type / ADF Scan Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)

A4/Letter Dupleks scanningshastighed Op til: Sort: 92/96 sider/min. / Farve: 40/42 sider/min.

A4/Letter Scanningshastighed Op til: Sort: 46/48 sider/min. / Farve: 20/21 sider/min.

Kopier/Fax/Scan Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir (ADF)

Faxning
Modemhastighed ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Tilbehør 4

Ydelse for tonerkassetter op til: Sort tonerkassette til 20.000 5 sider

Anslået ydelse for billedenhed op til: 40,000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning

Kassette(r) leveres med produkt 3.000 5 siders sort Return Program tonerkassette (starter) 5

Papirhåndtering
Papirhåndtering Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark

Papirhåndtering Ekstra tilbehør: 550-arks låseligt papirmagasin, 550-arks papirmagasin

Papirinput kapacitet Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Papiroutput kapacitet Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir

Understøttede medietyper Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide

Understøttede mediestørrelser A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL
konvolut, Folio, 10 konvolut

Generelt 6

Standard tilslutning Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified
Port (Type A)

Lydniveau ved i brug 53 dBA (Udskrivning) / 58 dBA (Kopiering) / 56 dBA (Scanning)

Påkrævet driftsmiljø Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed

Produktgaranti 1 års service på lokationen, næste hverdag

Størrelse / Vægt H x B x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

ENERGY STAR Typical Electricity
Consumption

TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

1 Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.
2 "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne

planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret
på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. 3 "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale
antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og
multifunktionsmaskiner. 4 Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.
5 Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. 6 Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/

printerlicense for detaljer.

© 2022 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.
Lexmark, Markvision og Lexmark-logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Apple og AirPrint er varemærker tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Mopria®, Mopria® logoet og Mopria® Alliance™ ordmærket og logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede
varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance , Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er
registrerede varemærker, der ejes af U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre
varemærker tilhører de respektive ejere.
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