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Lexmark 
CX410 serien

Multifunktionsfarvelaserprintere

Op til 
30 sider pr. minut

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityFarver Wireless-NColor Automatic
2-Sided

Up to 21 PPM5

Standard 
Pages

High-Yield
Cartridges8

Ethernet 50-Page Auto
Document 

Feed

Rapid Scan

Professional
Print Quality

Time-Saving
Shortcuts

Optional
Second Tray

Laser-Quality
at 50% the Cost3

550

10,9 
cm touchskærm

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Løsninger

Imponerende farver. 
Blændende alsidighed.

Med desktop-farvelaserprinteren 

fra Lexmark CX410 serien af 

multifunktionsprintere får du ikke 

alene PANTONE®® farvematching og 

hurtig udskrivning, faxning, kopiering 

og scanning, men også løsninger, 

der hjælper dig med at strømline din 

virksomhed. Vil du udskrive på begge 

sider? Vælg CX410de. Har du brug for 

mere kapacitet? Prøv CX410dte.

Flotte farver lige efter bogen

Med Lexmark CX410 serien af 

multifunktionsprintere får du god og 

ensartet farveudskrivning hurtigere end 

nogensinde før, hvilket bliver en gevinst for 

virksomhedens materialer og brand.

Frihed til at udskrive på farten: Producér 

professionelle farver i virksomheden 

og efter behov. 512 MB opgraderbar 

hukommelse og en hurtig dual-core 

processor giver både hurtighed, kraft og 

nem og bekvem udskrivning.

Farvematchning i professionel kvalitet: 

Lexmark navngiven farveerstatning 

(Named Colour Replacement) og 

PANTONE-®kalibrering gør det lettere at 

udvikle og fastholde jeres brand image, i 

kraft af præcis og konsekvent gengivelse 

af jeres virksomheds  farver.

Grafik i høj opløsning: Med opløsning 

på op til 1200 x 1200 dpi står grafik og 

billeder skarpt. Lexmark’s Unison™ Toner 

sikrer også konsekvent kvalitet .

Superhurtig og støjsvag udskrivning: 

Udskriv, kopiér og scan hurtigt op til 

30 sider i minuttet i sort og farver, og 

få et et-sidet farvedokument på bare 

11,5 sekunder.

Højere produktivitet. 
Mindre besvær.

Producér alting på stedet, fra butiksskilte 

til kundepræsentationer. Letlæselig og 

brugervenlig skærm, stor udskriftsbakke 

og mange andre funktioner gør 

udskrivning til en leg.

Driftssikre resultater: Takket være den 

nyeste papirhåndteringsteknologi kan 

du nemt udskrive op til 6000 sider om 

måneden og desuden undgå en lang 

række vedligeholdelsesopgaver.

Kør større job uden afbrydelse: Med 

en inputkapacitet på op til 1.450 ark og 

højtydende tonerkassetter behøver du ikke 

at lægge papir i eller skifte tonerkassette 

så ofte.

CX410e/de
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Få sikkerhed på virksomhedsniveau: 

Nu kan du godkende, autorisere og 

kontrollere medarbejdernes forbrug. 

Beskyt også følsomme data med 

standardsikkerhedsprotokoller 

for netværk.

Spar på ressourcerne, og vær god ved 

miljøet: Fuser med hurtig opvarmning og 

indbygget udskrivning på begge sider plus 

lydløs, dvale- og økotilstand reducerer 

støjen til et minimum og sparer papir 

og energi.

Udskriv når som helst og hvor som helst:* 

Du kan både udskrive fra stationære 

computere og bærbare enheder, der kan 

køre apps.

Letlæseligt farvedisplay med numerisk 

tastatur: Du ved altid, hvad du gør, 

med den smarte 10,9 cm (4,3") store 

touchskærm i farver og direkte USB-port 

på forsiden.

Innovativ toner, der optimerer ydeevnen: 

Få større ydeevne fra systemet med 

Lexmarks Unison™ Toner, der giver 

ensartet billedkvalitet fra første til 

sidste udskrift.

Produktive arbejdsgange. 
Bæredygtigt design.

Reager hurtigt på ændrede 

forretningsbehov med vores miljøvenlige 

printere, der strømliner dine arbejdsgange.

Hjælp dine medarbejdere med at 

få mere fra hånden: Med standard 

Gigabit Ethernet-netværksfunktion 

kan dette system udskrive job fra 

netværket hurtigere, så dit team kan 

bevare produktiviteten.

* Du kan få flere oplysninger om Lexmark Mobile Solutions ved at besøge: lexmark.com/mobile

Multifunktionsfarvelaserprintere
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Produktspecifikationer Lexmark CX410e Lexmark CX410de Lexmark CX410dte
Udskrivning
Display Lexmark e-Task 4,3” (10,9 cm) farve touchskærm

Udskriftshastighed: Op til5 Sort: 30 sider/min / Farve: 30 sider/min

Tid indtil første side Sort: 10,5 sekunder / Farve: 11,5 sekunder

Printopløsning Sort: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Farve: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Hukommelse / Hukommelse i 
netværksmodel / Processor

Standard: 512 MB / Maksimum: 2.560 MB / Dual Core, 800 MHz

Harddisk Ikke tilgængeligt

Anbefalet volumen pr. måned2 800 - 6.000 Sider

Maks. månedlig belastning (Duty 
Cycle): Op til3

75.000 sider/måned

Kopiering
Kopieringshastighed: Op til5 Sort: 30 sider/min. / Farve: 30 sider/min.

Tid indtil første kopi Sort: 10.8 sekunder / Farve: 11.6 sekunder

Scan
Scanner type / ADF Scan Flatbed scanner med ADF / RADF (omvendt dupleks)

A4/Letter Dupleks 
scanningshastighed: Op til

Sort: 13 / 14 sider/ min. / Farve: 13 / 14 sider/ min.

A4/Letter Scanningshastighed: Op til Sort: 30 / 32 sider/ min. / Farve: 30 / 32 sider/ min.

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

Tilbehør7

Ydelse for tonerkassetter (op til)1 High Yield sort tonerkassette til 4.000 sider, High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 3.000 sider, Sort tonerkassette til 2.500 sider, 
Farvetonerkassetter (CMY) til 2.000 sider, Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 1.000 sider

Photoconductorens beregnede 
ydelse: Op til6

40.000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning

Kassette(r) leveres med produkt1 1.400 sider farve og sort Return Program tonerkassetter (starter)

Papirhåndtering
Papirhåndtering Standard: Manuel arkføder til enkeltark, 

Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret 
papirmagasin til 250 ark

Standard: Manuel arkføder til enkeltark, 
Integreret dupleks, Udskriftsbakke til 150 ark, 

Integreret papirmagasin til 250 ark

Standard: Manuel arkføder til enkeltark, 
Integreret dupleks, Udskriftsbakke til 150 

ark, Dobbelt papirmagasin til 550 ark 
med MP arkføder til 100 ark, Integreret 

papirmagasin til 250 ark

Papirhåndtering (Ekstra tilbehør) Dobbelt papirmagasin til 550 ark med MP arkføder til 100 ark, Papirmagasin til 550 ark Papirmagasin til 550 ark

Papirinput kapacitet: Op til Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 1450+1 sider med 20 lb eller 75 
g/m2 tykt papir

Standard: 900+1 sider med 20 lb eller 
75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 1450+1 
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 Se Card Stock & Label Guide., Transparenter, Almindeligt papir, Papiretiketter, Karton Se Card Stock & Label Guide., 
Transparenter, Almindeligt papir, 

Papiretiketter, Konvolutter, Karton

Understøttede mediestørrelser Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4 A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, 
Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL 

Konvolut, C5 Konvolut, B5 Konvolut, 
A5, A4, 9 Konvolut, 7 3/4 Konvolut, 10 

Konvolut

Generelt4

Standard tilslutning Foran USB 2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret 
(Type B)

Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) MarkNet N8352 802.11b/g/n trådløs

Lydniveau ved i brug Udskrivning: 49 dBA / Kopiering: 50 dBA / Scanning: 50 dBA

Påkrævet driftsmiljø Højde: 0-2.896 meter, Fugtighed: 8 til 80% relativ fugtighed, Temperatur: 16 til 32°C

Produktgaranti 1-Year Onsite Service

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg 600.3 x 444 x 558 mm / 31.6 kg

Standard

Valgfri

Justerbar printerfodDrejekabinet

10,9 cm (4,3") touchskærm

Manuel indføring af enkeltark
Dobbelt papirmagasin til 550 
ark med arkføder til 100 ark

Papirmagasin til 550 ark

Papirmagasin til 250 ark

Illustrationen her er blot et eksempel 
på en konfiguration og kan variere fra 
model til model.

1Gennemsnitlig erklæret patronydelse for kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret CMY op til dette antal sider standardsider i henhold til ISO/IEC 19798. 2Anbefalet månedlig 
sidevolumen er et sideantal, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som en kunde planlægger at udskrive på enheden 
hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne sideantal for allerbedste ydelse, baseret på faktorer som: intervaller for udskiftning af tilbehør, 
intervaller for ilægning af papir, hastighed og typisk kundeanvendelse. 3”Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using 
a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 4Printere, der sælges, er omfattet af visse licens/aftalebetingelser. 
Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. 5Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få 
flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Den faktiske ydelse kan variere ud fra andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og indfødningsretning, tonerdækning, 
bakkenkilde, procentdel kun sortudskrivning og gennemsnitlig kompleksitet for udskriftsjobbene. 7Produktet fungerer kun med udskiftningstonerkassetter beregnet til brug i en specifik 
geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for at få flere oplysninger.
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