Impressora laser monocromática

Lexmark
MS610 Series
Otimize sua empresa.
Imprima para impressionar.
A Lexmark MS610 SeriesColor
oferece 2.4" LCD
velocidade, confiabilidade e recursos
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convenientes, a sua empresa pode
lidar todos os dias com as tarefas
que envolvem documentos de
maneira mais fácil e rápida. Deseja
soluções de produtividade? Adquira
a MS610de.

Mais produtividade.
Design compacto.
Potência e velocidade juntas em
um tamanho compacto. Criada
para lidar com os requisitos de um
escritório profissional, a MS610 Series
produz impressões profissionais de
alta qualidade.

Execute trabalhos sem interrupção: com

Telas fáceis de usar: A tela de toque

uma capacidade de entrada de até

colorida de 2,4 polegadas permite que

2.300 folhas e as opções de cartucho de

você mantenha controle sobre o trabalho.

toner de altíssimo rendimento, você não

Precisa de mais controle e soluções de

precisará adicionar papel nem mudar os

produtividade? Adquira a MS610de

cartuchos com frequência.

compatível com soluções, com tela de

Trabalhe mais rápido: Imprima até 50

toque colorida de 4,3 polegadas.

páginas por minuto e produza sua

Toner inovador que otimiza o desempenho:

primeira página em apenas 6,5 segundos.

Obtenha um maior desempenho do
sistema com o toner™ Unison da

Resultados profissionais. Pronta
para o desempenho.

Lexmark, que oferece qualidade de

Com nossas fantásticas impressoras a

última impressão.

imagem consistente da primeira à

laser, é fácil causar uma ótima impressão.

Imprima documentos complexos

Controles convenientes: Pré-visualize

O nosso sistema é simples de usar, graças

rapidamente: Imprima, sem dificuldades,

seus trabalhos suspensos para imprimir

a um painel de controle maior e fácil de

documentos com gráficos e imagens

somente as páginas necessárias

ler, suprimentos ecologicamente corretos

usando todo o desempenho possível

para que você possa fazer mudanças

e muito mais.

dinamicamente. Escolha a impressão

Gráficos de alta resolução: Com resolução

de várias imagens em uma página ou

proporcionado pela memória da MS610
Series que pode ser atualizada para até
2,5 GB e o poderoso processador de 800
MHz com dois núcleos.
Desempenho confiável: Imprima facilmente

até 16.000 páginas por mês, e tenha
menos complicações com a manutenção,
graças as diferentes opções de manuseio
de papel.

real de até 1200x1200 dpi, as imagens

selecione a impressão em frente e verso

e os gráficos continuam nítidos. O toner

para economizar papel.

Unison da Lexmark™ garante qualidade
de impressão consistente.

Impressora laser monocromática

Fluxos de trabalho mais suaves.
Compatível com soluções.
A MS610 Series oferece volumes
de documentos de alta qualidade
sem complicação. Para soluções de

Simplifique as tarefas facilmente: Seja mais

produtivo e eficiente com nossa tela de
toque colorida fácil de usar, os aplicativos
personalizáveis, o leitor de cartão
opcional e mais.

produtividade que permitem que você

Economize recursos e ajude o planeta: Um

imprima as formas mais usadas, imprima

fusor de aquecimento instantâneo, a

sob demanda e muito mais, adquira

impressão em frente e verso,8, uma opção

a MS610de.

de toner de altíssimo rendimento, além

Ajude os funcionários a produzir mais:

Com rede Gigabit Ethernet padrão, o
nosso sistema pode imprimir trabalhos da

dos modos Silencioso, Hibernação e Eco,
minimizam o ruído e economizam papel
e energia.

rede mais rápido para que suas equipes

Imprima quando e onde quiser6: Com

continuem produtivas. Além disso, você

esse sistema, é possível imprimir a partir

pode proteger dados confidenciais

de desktops e dispositivos móveis que

usando protocolos de segurança de

podem executar aplicativos.

rede padrão.
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Recursos da impressora MS610 Series
Tela de toque de 4,3 polegadas
Alimentador multi-uso para 100 folhas
Entrada para 550 folhas

Bandeja para 250 folhas/bandeja para
550 folhas
Bandeja para 250 folhas/bandeja para
550 folhas
Bandeja para 250 folhas/bandeja para
550 folhas

Padrão
Opcional

Base giratória

Especificações do produto

Suporte para impressora ajustável

Lexmark MS610dn

Lexmark MS610de

Imprimir
2.4-inch (60 mm) Color LCD display

Tela

Lexmark e-Task 4.3-inch (10.9 cm) colour touch screen
Preto: 47 ppm (páginas por minuto)

Velocidade de Impressão: Até5

Preto: 6.5 segundos

Tempo Para a Primeira Página

Preto: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality

Resolução de Impressão
Memória / Processador

Padrão: 256 MB / Máxima: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz

Padrão: 512 MB / Máxima: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Não disponível

Option available

Disco Rígido

3000 - 16000 Páginas

Volume de Páginas Mensal Recomendado2

Até: 175000 Páginas ao mês

Ciclo de Trabalho Máximo mensal3

Suprimentos7
até: Cartucho de altíssimo rendimento para 20.000 páginas, Cartucho de altíssimo rendimento para 10.000 páginas, Cartucho de alto
rendimento preto para 5.000 páginas, Cartucho para 1.500 páginas

Rendimentos do cartuchos1

60000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.

Capacidade Estimada da unidade de
processamento de imagens: Até6

Cartucho de Toner Inicial do Programa de Retorno para 6.000- páginas

Cartucho(s) que acompanham o produto

1

Manuseio de Papel
250-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Input

Manuseio de papel padrão

550-Sheet Lockable Tray, 550-Sheet Tray, 250-Sheet Tray

Manuseio de papel opcional

Padrão: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Entrada de Papel: Até

Padrão: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Saída de Papel: Até

Refer to the Card Stock & Label Guide., Transparencies, Plain Paper, Paper Labels, Envelopes, Card Stock

Tipos de Mídias Suportados
Tamanhos de mídias suportados

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

Geral4
Conexão Padrão

Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit
Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified
(Type B)

Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0
(Tipo A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type
A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed
Certified (Type B), One Internal Card Slot

MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless

MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless / Internal 1284-B Bidirectional
Parallel, Internal RS-232C serial

Portas de rede opcionais / Portas de Rede
Opcionais

Impressão: 55 dBA

Nível de Ruído: Operando
Ambiente de Operação Especificado

Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)
Um ano de garantia onsite

Garantia do Produto
Tamanho do Produto (Altura x Largura x
Profundidade em mm) / Peso

306 x 399 x 382 mm / 15.7 kg

306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg

Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. 2”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark’s product
offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for
optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. 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.
4
Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. 5Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/
IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner
coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. 7Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region.
See www.lexmark.com/regions for more details.
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