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Drukarka Lexmark M5170
Cena brutto

5 190,60 zł

Cena netto

4 220,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Lexmark

Opis produktu
Parametry podstawowe

miejsce użytkowania

średnie i duże firmy

rodzaj druku

czarno-biały

rodzaj urządzenia

drukarka

koszt wydruku w czerni

2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku

laserowa monochromatyczna

format

A4

wydajność tonera startowego

do 10 000 str. A4 (5% pokrycie strony,
wydruk ciągły)

wydajność tonera
standardowego

do 35 000 str. A4 (5% pokrycie strony,
wydruk ciągły)

pamięć

512 MB (maksymalnie: 2560 MB)

zalecane miesięczne obciążenie

5 000 -- 100 000 stron

maksymalny miesięczny cykl
pracy

350 000 stron

procesor

Dual Core, 800 MHz

poziom hałasu

max 58 dBA

Parametry druku

rozdzielczość druku mono

1200 x 1200 dpi

szybkość drukowania mono

66 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony

4 sekund

automatyczny druk dwustronny

tak

Obsługa nośników

ilość podajników w standardzie

2

automatyczny podajnik
dokumentów (ADF)

tak

pojemność podajnika

100 arkuszy

wygenerowano w programie shopGold

automatycznego (ADF)
opcjonalny podajnik papieru

tak

pojemność głównego podajnika
papieru

550 arkuszy

maksymalna pojemność
podajników

do 4400 arkuszy

pojemność odbiornika papieru

550 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników

Zwykły papier
Folie przeźroczyste
Karton
Koperty
Etykiety papierowe
Naklejki Dual Web

obsługiwane formaty nośników

A4
A5
A6
Koperta 7 3/4
Koperta DL
Koperta B5
Koperta C5
Executive
JIS-B5
Letter
Legal
Folio
Oficio
Statement
Universal

/

9

/

10

/

Inne

wyświetlacz

kolorowy ekran dotykowy Lexmark eTask 7”

dysk twardy (HDD)

dostępny jako opcja

interfejsy standardowe

Jedno gniazdo karty wewnętrznej
Port USB 2.0 Hi-Speed (Typ B)
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Port USB z przodu 2.0 Hi-Speed (Typ A)
Port USB z tyłu 2.0 Hi-Speed (Typ A)

drukowanie z urządzeń
mobilnych

tak (Lexmark Mobile Printing)

Energy Star

tak

Wymiary i Waga

wymiary

waga produktu

wysokość 419 cm
szerokość 425 cm
głębokość 510 cm
24 kg

Gwarancja

24 miesiące

Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane opisy i dane techniczne były kompletne i nie zawierały błędów, które nie mogą
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt.
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