
Lexmark C3224dw
Pienikokoinen. Luotettava. Suojaus.

Kompaktin jalanjälkensä, helppokäyttöisyytensä ja vakiona

tulevien USB-, Ethernet- ja Wi-Fi-liitäntöjensä ansiosta Lexmark

C3224dw sopii lähes mihin tahansa ja tukee myös pieniä

työryhmiä. 1 GHz:n moniydinprosessori ja 256 Mt:n muisti

tuottavat väritulosteita jopa 22 sivua minuutissa*, ja Lexmarkin

kaiken kattava suojaus pitää arkaluonteiset tiedot turvassa.

Kompaktia väritehoa
 Saat väritulosteita jopa 22 sivua minuutissa*.

 Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 256
megatavun muistin avulla.

 Kytkeydy verkkoon vakiona tulevan Wi-Fin, ethernetin tai
USB:n kautta.

 Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print
-sovelluksella sekä Mopria®- ja AirPrint-tekniikoilla.

 Kaksirivisellä näytöllä voidaan tehdä määrityksiä ja
tarkastella tärkeitä järjestelmätietoja.

Helppo asentaa, helppo pitää
käynnissä
 Kompaktien mittojensa 243,7 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K

x L x S) ansioista se sopii lähes mihin tahansa.

 Unison™ Toner -vaihtovärikasetit tuottavat jopa 1 500
sivua** korkealaatuisia tulosteita.

 Teräsrunko ja elinikäiset
kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja
vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus
 Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään

tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja
näiden välisissä siirroissa.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen
 Sisäänrakennettu energiansäästötila siirtyy lepotilasta

tulostukseen ilman mitään asetuksia.&nbsp;

 Tulostimella on EPEAT® Silver -luokitus*** ja ENERGY
STAR® -sertifikaatti.

 Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien
keräysohjelmalla (LCCP).

Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24
tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita
ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.
Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävällä tavalla monien tekijöiden
vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.
EPEAT-luokitukset voivat vaihdella sijainnin mukaan. Katso rekisteröinnin tila maittain osoitteesta www.epeat.net.

*
**

***



Tuotetiedot Lexmark C3224dw
Tulostus
Näyttö 2-line LCD display

Tulostusnopeus Jopa: mustavalko: 22 s/min 1 (A4) / väri: 22 s/min 1 (A4)

Ensimmäisen sivun tulostusaika: mustavalko: 11.1 sekuntia / väri: 11.1 sekuntia

Tulostustarkkuus musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Muisti vakio: 256 Mt / max: 256 Mt

Kiintolevy Ei saatavilla

Suositeltava kuukausittainen käyttö
sivuina

250 - 1500 sivua 2

Suurin kuukausittainen käyttöaste Jopa: 30000 Sivua kuukaudessa 3

Tarvikkeet 4

Värikasettien riitot jopa: 1 500 5 sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit

Toimituksessa mukana olevat värikasetit 750 5 sivun musta aloituspalautusvärikasetti, 500 5 sivun värilliset (CMY) aloituspalautusvärikasetit

Paperinkäsittely
Mukana tuleva paperinkäsittely 100-Sheet Output Bin, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Automatic 2-sided printing, 250-arkin alusta-integroitu

Paperinsyöttökapasiteetti Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 250+1 arkkia

Paperinvastaanottokapasiteetti Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia

Tuetut paperilajit Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Tuetut paperikoot A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive,
Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Yleistä 6

Vakioliitännät 802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Nopea Ethernet

Äänitaso toiminnassa 51 dBA (Tulostus)

Määritelty käyttöympäristö Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)

Tuotetakuu 3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään)

Koko / Paino K x L x S: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg

Tyypillinen sähkönkulutus TEC: 0.29 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

1 Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOnopeudet. 2 "Suositeltava kuukausittainen
sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen
käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka
perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. 3 "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä"
on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-
tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. 4 Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa
www.lexmark.com/regions. 5 Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n
mukaisesti. 6 Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaissina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple, Inc:n
tavaramerkkejä. Google Cloud Print™ on Google, LLC:n tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä
tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (http://www.openssl.org/).
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