
Ghid media
Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie şi alte suporturi speciale. Selectaţi dimensiuni particularizate
până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie
Măsurătorile se aplică numai pentru imprimarea pe o singură faţă (simplex). Pentru imprimarea pe ambele feţe (duplex),
dimensiunea minimă este 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inchi).

Dimensiune
hârtie

Dimensiuni Tavă
standard
pentru 550
de coli (Tava
1)

Tavă
opţională
pentru 550 de
coli

Tavă
opţională
pentru 2.000
de coli

Tavă multi-
funcţională

Sertar
opţional de
550 de coli
pentru
suporturi
speciale

A4 210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 inchi)

A5 148 x 210 mm
(5,83 x 8,27 inchi)

X

A6 105 x 148 mm (4,13 x
5,83 inchi)

X X X

JIS B5 182 x 257 mm
(7,17 x 10,1 inchi)

X

Letter 215,9 x 279,4 mm
(8,5 x 11 inchi)

Legal 215,9 x 355,6 mm
(8,5 x 14 inchi)

Executive 184,2 x 266,7 mm
(7,25 x 10,5 inchi)

X

Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm
(8,5 x 13,4 inchi)

X

In-folio 215,9 x 330,2 mm
(8,5 x 13 inchi)

X

Declaraţie 139,7 x 215,9 mm
(5,5 x 8,5 inchi)

X X X

*Această setare de dimensiune formatează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea
nu este specificată de aplicaţia software.
**Acceptat numai de imprimantele model C734.
***Acceptat numai de imprimantele model C736.
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Dimensiune
hârtie

Dimensiuni Tavă
standard
pentru 550
de coli (Tava
1)

Tavă
opţională
pentru 550 de
coli

Tavă
opţională
pentru 2.000
de coli

Tavă multi-
funcţională

Sertar
opţional de
550 de coli
pentru
suporturi
speciale

Universal
Notă: Dezac-
tivaţi senzorul
de dimensiune,
pentru a
accepta
dimensiuni
universale
apropiate
dimensiunilor
standard ale
suporturilor.

148 x 210 mm la
215,9 x 355,6 mm
(5,83 x 8,27 inchi la
8,5 x 14 inchi)

X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) la
215,9 x 355,6
mm (8,5 x 14 inchi)

X X X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) la
215,9 x 914,4
mm (8,5 x 36 inchi)**

X X X X

76,2 x 127 mm
(3 x 5 inchi) la
215,9 x 1219,2
mm (8,5 x 48 inchi)***

X X X X

7 3/4 Plic
(Monarch)

98,4 x 190,5 mm
(3,875 x 7,5 inchi)

X X X

Plic 9 98,4 x 226,1 mm
(3,875 x 8,9 inchi)

X X X

Plic Com 10 104,8 x 241,3 mm
(4,12 x 9,5 inchi)

X X X

Plic DL 110 x 220 mm
(4,33 x 8,66 inchi)

X X X

Plic C5 162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 inchi)

X X X

Plic B5 176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 inchi)

X X X

Altă dimen-
siune plic*

85,7 x 165 mm la
215,9 x 355,6 mm
(3,375 x 6,50 inchi la
8,5 x 14 inchi)

X X X

*Această setare de dimensiune formatează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea
nu este specificată de aplicaţia software.
**Acceptat numai de imprimantele model C734.
***Acceptat numai de imprimantele model C736.
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Depozitarea hârtiei
Utilizaţi aceste indicaţii pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor şi obţinerea unei calităţi
inegale la tipărire:
• Pentru rezultate optime, depozitaţi hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) şi umiditatea relativă

este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 şi 24°C (65 şi 75°F)
cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 şi 60%.

• Dacă este posibil, depozitaţi hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft şi nu pe podea.
• Depozitaţi topuri individuale pe o suprafaţă plană.
• Nu depozitaţi alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.

Evitarea blocajelor
Următoarele sugestii vă pot ajuta să evitaţi blocajele:
• Utilizaţi numai hârtia sau suporturile speciale recomandate.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul pentru pachete de carduri şi etichete disponibil pe site-ul Web
Lexmark la www.lexmark.com/publications.

• Nu încărcaţi prea multă hârtie. Asiguraţi-vă că înălţimea stivei nu depăşeşte înălţimea maximă indicată.
• Nu încărcaţi hârtie creponată, încreţită, umedă sau curbată.
• Flexaţi, răsfiraţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
• Nu utilizaţi hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
• Nu amestecaţi coli de dimensiuni, greutăţi sau tipuri diferite în acelaşi teanc.
• Depozitaţi hârtia într-un mediu corespunzător.
• Nu scoateţi tăvile în timp ce imprimanta imprimă. Aşteptaţi să apară mesajul Load tray (Încărcaţi tava) <x> sau

Ready (Gata) înainte de a scoate o tavă.
• Nu încărcaţi tava multifuncţională în timp ce imprimanta imprimă. Încărcaţi tava înainte de a începe imprimarea sau

aşteptaţi să apară mesajul Load Multipurpose tray with (Încărcaţi tava multifuncţională cu) <x>.
• După încărcarea hârtiei, împingeţi ferm toate tăvile.
• Asiguraţi-vă că ghidajele din tăvi sunt poziţionate corect.
• Asiguraţi-vă că toate dimensiunile şi tipurile de hârtie sunt setate corect în meniul de pe panoul de control al

imprimantei.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile imprimantei sunt ataşate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

documentaţia pentru configurare.

Ghid media
Pagina 3 din 3

http://www.lexmark.com/publications


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


