
Lexmark MX432adwe
Soluțții scalabile. Securitate la nivel de întreprindere.



Lexmark MX432adwe
All-In-One (Multifuncțional) Lexmark MX432adwe monocrom oferă asistență pentru soluții scalabile și securitate la nivel de

întreprindere pentru grupurile de lucru mici, cu până la 40 de pagini pe minut. Dimensiuni compacte cu Modulul pentru platforme de

încredere (TPM) standard. ** Capacitate de eliberare la imprimare și eligibilitate pentru serviciile administrate de imprimare (MPS).

Ecranul tactil mare și ușor de utilizat oferă performanțe unitare la nivelul flotei. Imprimați de oriunde cu Wi-Fi standard și asistență

mobilă completă.

Soluțțiile scalabile cresc eficiențța șși
economiile
 All-In-One monocrom cu standard privind Modul pentru

platforme de încredere (TPM). **

 Cu Embedded Solutions Framework de pe MX432adwe,
puteți adăuga soluții Lexmark sau alte soluții acceptate,
inclusiv eliberarea la imprimare de terți cu cititor de
ecusoane.

 Ecranul tactil mare și ușor de utilizat oferă performanțe
unitare la nivelul flotei.

Soluțția potrivită pentru afacerea dvs.
 Dimensiunea compactă se integrează fără probleme în

spațiile înguste din mediul dvs. de lucru.

 Oferă securitate și soluții pentru a îndeplini cerințele
riguroase din diferite domenii.

 Capacitățile serviciilor administrate de imprimare (MPS)
fac acest all-in-one (multifuncțional) perfect pentru flota
dvs. de imprimante.

Protejațți-vă cu securitatea la nivel de
întreprindere
 Imprimantele și multifuncționalele Lexmark sunt proiectate

pentru a vă ajuta să vă protejați datele, dispozitivul și
rețeaua.

 Include un modul standard pentru platforme de
încredere** care stochează cheile de criptare pe hardware
separat din date, împreună cu verificările autentificării și
integrității sistemului.

 Experiența Lexmark ca lider în securitatea documentelor și
a dispozitivelor este de încredere în întreaga industrie.

Simplu de gestionat fără să pună în
dificultate personalul IT
 Senzori care monitorizează continuu sute de puncte de

date care oferă beneficii suplimentare, cum ar fi service
predictiv și aprovizionare automată cu consumabile, atunci
când este conectat la serviciile cloud Lexmark.

 Lexmark Markvision Enterprise este o soluție gratuită de
administrare a dispozitivelor, care facilitează configurarea
setărilor dispozitivului, actualizarea politicilor de securitate
și programarea actualizărilor de firmware.

Concentrațți-vă pe activitatea dvs., nu
pe imprimante
 Vă puteți baza pe performanța înaltă a modelului MX432,

cu viteze mari de imprimare de până la 40 de pagini pe
minut* și viteze de scanare față-verso cu o singură trecere
de până la 92 ipm.

 Imprimați de oriunde cu Wi-Fi standard și asistență mobilă
completă.

 Cadrele din oțel asigură durabilitate și fiabilitate pe
termen lung, de la departamentul de relații cu exteriorul
până la depozite.

Protejează mediul
 Imprimarea automată faţă-verso este standard, împreună

cu modurile de economisire a energiei încorporate, care
ajută la menţinerea evaluărilor EPEAT® Silver şi ENERGY
STAR® certificate.

 Cu Programul de colectare a cartușelor Lexmark (LCCP),
care acceptă reutilizarea și reciclarea, cartușele de toner
nu ajung la gunoi (disponibilitatea diferă în funcție de
țară).

Viteze de imprimare măsurate în conformitate cu standardul ISO/IEC 24734 (ESAT). Pentru informații suplimentare, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.
Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

*
**
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1 Multifuncțional laser cu ecran tactil
de 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Recipient de ieșire pentru 150 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de
bază

3 Alimentator multifuncțional de 100 de
coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de
bază

4 Tavă de 250 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de
bază

5 Tavă de 550 de coli
107 x 370 x 378 mm

Standard

Opţional

P/N Hardware
29S8110 Lexmark MX432adwe

P/N Consumabile
55B0XA0 Cartuş de toner Lexmark

55B0XA0 cu capacitate foarte
de mare

55B0ZA0 Unitate fotoconductoare
Lexmark 55B0ZA0

55B2000 Cartuş de toner Lexmark
55B2000, Return Program

55B200E Cartuş de toner, Corporate,
Lexmark 55B200E

55B2H00 Cartuş de toner Lexmark
55B2H00 cu capacitate mare,
cu program de returnare

55B2H0E Cartuş de toner negru,
Corporate, Lexmark 55B2H0E,
de mare capacitate

55B2X00 Cartuş de toner Lexmark
55B2X00, cu capacitate foarte
de mare, cu program de
returnare

55B2X0E Cartuş de toner negru,
Corporate, Lexmark 55B2X0E,
de foarte mare capacitate

P/N Manipulare hârtie
29S0600 Tavă de 550 de coli
29S0800 Lexmark MS/MX 33x, 43x, M/

XM1342, XM3142 550-Sheet
Lockable Tray

P/N Memory Options
57X9528 Unitate de stocare inteligentă

(ISD)

P/N Application Solutions
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Dispozitiv de autentificare fără

contact (Primary Choice)
57X0300 57X0300 - Dispozitiv de

autentificare cu contact
57X0301 Dispozitiv de autentificare fără

contact
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Conectivitate
SPD0002 Dispozitiv de protecţie la

supratensiune, 220-240V

P/N Furniture
35S8502 Platformă reglabilă

Lexmark MX432adwe

Acceptă o tavă opțională de 550 de coli.
Toate măsurătorile sunt afişate ca înălţime x lăţime x adâncime. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați Ghidul pentru imprimante, opțiuni și
compatibilitate cu platformele, disponibil la https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Specificaţii produs Lexmark MX432adwe
Imprimare
Ecran de afişare Ecran tactil color Lexmark e-Task de 4,3 inchi (10,9 cm)

Viteza de imprimare până la: Monocrom: 40 pagini pe minut 1 (A4)

Timpul de imprimare al primei pagini monocrom: 5.9 secunde

Rezoluţie de imprimare monocrom: 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 300 x 300 dpi, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Hard Disk Intelligent Storage Drive available

Volum recomandat de pagini imprimate
lunar

800 - 8,000 Pagini 2

Volumul lunar maxim de imprimare până la: 80,000 pagini pe lună 3

Copiere
Viteza de copiere Până la: Monocrom: 39 Copii pe minut 1 (A4)

Timp prima pagină copiată Mono: 5.9 secunde

Scanare
Tipul scanerului / Scanare ADF Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (duplex cu o singură trecere)

A4/Ltr Viteza de scanare duplex până la: Monocrom: 92/96 feţe/minut / Color: 40/42 feţe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex până la: Monocrom: 46/48 feţe/minut / Color: 20/21 feţe/minut

Capacitatea tăvii de intrare a ADF Până la: 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Fax
Viteză modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumabile 4

Capacităţi cartuşe până la: Cartuş alb-negru de 20.000 de pagini 5

Capacitate estimată a unităţii de
imagine

până la: 40,000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare şi o acoperire de aproximativ
5%

Cartuş(e) expediat(e) împreună cu
produsul

Cartuş de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 5 pagini 5

Manipulare hârtie
Manipulare hârtie inclusă Alimentator multifuncţional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieşire de 150 de coli, Tavă integrat de 250 coli

Opţiuni de manipulare a hârtiei Tavă de 550 de coli cu blocare, Tavă de 550 de coli

Capacitate de intrare până la: standard: 350 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieşire până la: standard: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Tipuri de medii de imprimare acceptate Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de
imprimare

A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Card Hagaki, Scrisoare, Plicul B5, Afirmație, C5 Plic, Executiv, DL Plic, Folio, 10 Plic

Informaţii generale 6

Porturi standard Gigabit Ethernet (10/100/1000), Compatibile USB cu specificaţii USB 2.0 (tip B), Port frontal de mare viteză conform specificaţiei USB
2.0 (tip A)

Nivel de zgomot în funcţionare 53 dBA (Imprimare) / 58 dBA (Copiere) / 56 dBA (Scanare)

Mediu de operare specificat Temperatură: 10 până la 32°C / Altitudine: 0 - 2.896 Metri / Umiditate: 15 până la 80% umiditate relativă

Garanţie produs 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Dimensiuni / Greutate Î x L x l: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

Consum de energie tipic Energy Star TEC: 0.52 KW oră pe săptămână

Toate informaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă. Compania Lexmark nu poate fi făcut responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune

1 Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/
ISOspeeds. 2 "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de
pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță
optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților. 3 "Ciclul de
funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o
comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark. 4 Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune
geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions. 5 Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752.
6 Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Toate drepturile rezervate.
Lexmark, Markvision şi sigla Lexmark sunt mărci comerciale ale firmei Lexmark International, Inc. înregistrate în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Apple și AirPrint sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. Mopria®, sigla Mopria® şi marca verbală și sigla Mopria Alliance sunt mărci comerciale și mărci de servicii
înregistrate și/sau neînregistrate ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite şi în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de Agenţia pentru Protecţia Mediului din S.U.A. EPEAT este o marcă comercială a Green Electronics Council din Statele Unite ale Americii și
din alte țări. Toate celelalte mărci sunt proprietatea proprietarilor respectivi.
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