
MB2236adwe
Pienikokoinen. Helppo käyttää. Hintansa
arvoinen.

Lexmark MB2236adw tuottaa mustavalkotulosteita jopa 34 sivua

minuutissa* ja siinä on kaksipuolinen tulostus vakiona. Sen

suorituskyky ja kustannustehokkuus ovat vertaansa vailla.

Vakiona tuleva Wi-Fi parantaa liitettävyyttä, etupaneelin USB

helpottaa tulostamista ja e-Task-kosketusnäyttö, jossa on Cloud

Connector***, mahdollistaa tulostuksen ja skannauksen

suosittujen pilvipalvelujen avulla.

Enemmän valmiiksi
 Tulosta jopa 34 sivua minuutissa* ja skannaa jopa

23 sivuminuutissa.

 Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 512
megatavun muistin avulla.

 Vaihdettavat Unison™ Toner -värikasetit tuottavat jopa
6 000 sivua** korkealaatuisia tulosteita.

 Lataa ja tulosta jopa 250 sivua ilman uudelleentäyttöä tai
syötä yksittäisiä papereita käsin.

 Lähetä ja vastaanota fakseja laitteeseen kuuluvalla
analogisella faksilla.

 Paperilokeroon voidaan syöttää materiaalikokoja A6:sta
legal-kokoon saakka, ja pienemmät materiaalit ja
kirjekuoret voidaan syöttää 100 arkin
monikäyttösyöttöaukkoon.

Juuri sopiva
 Pienen kokonsa (41,5 x 36 x 35,2 cm) ansiosta se sopii

lähes mihin tahansa.

 Vakiona tuleva Wi-Fi tukee pöytä- ja mobiililaitteita ja
täydentää monitoimilaitteen Ethernet- jaUSB-liityntöjä.

 Kirkas 7,2 cm:n värikosketusnäyttö lisää mukavuutta ja
tarjoaa upotettuja työnkulkuominaisuuksia, kuten
Lexmarkin oman Cloud Connectorin***.

 Suoratulostus etupaneelin USB-portin kautta helpottaa
töiden tekemistä.

Lujatekoinen sisäinen suojaus
 Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään

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

 Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta
hyökkäyksiltä.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen
 Energianhallintaominaisuudet vähentävät

energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.

 Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.

 Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien
keräysohjelmalla (LCCP).

Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.
Keskimääräinen jatkuva riitto yksipuolisessa tulostuksessa tähän sivumäärään saakka ISO/IEC 19752:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävällä tavalla monien tekijöiden
vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.
Cloud Connector -ominaisuus tulee saataville vuoden 2019 loppuun mennessä. Ennen saatavuutta hankitut laitteet voivat saada tämän ominaisuuden maksuttomalla
laiteohjelmistopäivityksellä osoitteessa support.lexmark.com/firmware.

*
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Tuotetiedot Lexmark MB2236adwe
Tulostus
Näyttö 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel

Tulostusnopeus Jopa: mustavalko: 34 s/min 1 (A4)

Ensimmäisen sivun tulostusaika: mustavalko: 7.9 sekuntia

Tulostustarkkuus musta: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)

Muisti vakio: 512 Mt / max: 512 Mt

Kiintolevy Ei saatavilla

Suositeltava kuukausittainen käyttö
sivuina

250 - 2500 sivua 2

Suurin kuukausittainen käyttöaste Jopa: 30000 Sivua kuukaudessa 3

Kopiointi
Kopiointinopeus Jopa: mustavalko: 34 kopiota minuutissa 1 (A4)

Ensimmäisen sivun kopiointiaika: mustavalko: 8.5 sekuntia

Skannaaminen
Skannerityyppi / Skannaus
automaattisella syöttölaitteella

Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / Yksipuolinen

A4/Ltr Skannausnopeus Jopa: mustavalko: 23 / 25 sivun puolta minuutissa / väri: 7 / 8 sivun puolta minuutissa

Kopiointi/faksaus/skannaus Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)

Faksaus
Modeemin nopeus Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Tarvikkeet 4

Värikasettien riitot jopa: 1 200 5 sivun värikasetti / jopa: 3 000 5 sivun korkeariittovärikasetit / jopa: 6 000 5 sivun suurikapasiteettinen värikasetti

Kuvayksikön arvioitu riittoisuus jopa: 12000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla 6

Toimituksessa mukana olevat värikasetit 700 5 sivun musta aloituspalautusvärikasetti

Paperinkäsittely
Mukana tuleva paperinkäsittely Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu

Paperinsyöttökapasiteetti Jopa: vakio: 251 arkkia / max: 251 arkkia

Paperinvastaanottokapasiteetti Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia

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

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

Yleistä 7

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

Äänitaso toiminnassa 52 dBA (Tulostus) / 55 dBA (Kopioinnin) / 52 dBA (Skannerin)

Määritelty käyttöympäristö Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus

Tuotetakuu 1-Year Advanced Exchange

Koko / Paino K x L x S: 352 x 415 x 360 mm / 10 kg

Tyypillinen sähkönkulutus TEC: 0.53 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 ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. 6 Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten
laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön
monimutkaisuuden perusteella. 7 Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaissina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.
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