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Řada Lexmark CX920

Barevný laserový multifunkční produkt

Až 65 str./min Řešení 25cm (10") dotykový displej2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

SRA3 Podavač ADF pro oboustranný tisk 
– jeden průchod

Doplňky pro dokončování

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.
**“Maximální měsíční pracovní cyklus” je definován jako maximální počet stránek, který může zařízení vytisknout za měsíc při vícesměnném provozu. Tato metrika poskytuje 
srovnání robustnosti s dalšími tiskárnami a multifunkčními produkty Lexmark.

Když potřebujete překročit hranice 

standardních velikostí stránky, 

průměrných rychlostí tisku a běžných 

intervalů služeb, tato skupina 

všestranných, multiformátových, 

barevných multifunkčních tiskáren 

Lexmark podporuje vysoké objemy 

tisku prostřednictvím výkonné 

kombinace tisku, kopírování, 

skenování, faxování a volitelného 

dokončování. A všeho dosahují 

s kombinovanými výhodami 

sofistikovaného uvažování společnosti 

Lexmark ohledně produktů a 

integrovaného portfolia funkcí 

a služeb.

Dimenzovány pro úspěch

Díky řadě standardních funkcí, 

schopnosti pracovat s různými formáty 

papíru a množství dostupných rychlostí 

a konfigurací je řada Lexmark CX920 

ideální pro střední až velké pracovní 

skupiny, které potřebují univerzální, 

flexibilní multifunkční tiskárnu. 

Působivý barevný výstup formátu 

SRA3 a vysoká kapacita také doplní 

možnosti stávajících skupin zařízení 

formátu A4.

Rychlost a 
současně trvanlivost

Kdy není rychlost prioritou? 

Potřebujete ji ať tisknete, skenujete, 

kopírujete nebo spouštíte aplikace 

pro zvýšení produktivity. Řada 

CX920 staví na rychlosti díky 

promyšlenému zpracování, které 

podporuje trvanlivost a minimalizuje 

přerušení práce.

Na rychlosti záleží: Po vytisknutí první 

stránky již za 5 sekundy tiskne řada 

CX920 v závislosti na modelu rychlostí 

až 65 stránek za minutu nebo stran za 

minutu (A4)*.

Rychlé skenování: Všechny modely 

skenují rychlostí až 160 stran za 

minutu, což je skutečně mimořádná 

rychlost skenování. Podpora více 

originálních dokumentů, zotavení po 

zaseknutí papíru, standardního OCR 

a možnosti „klasifikovat a směrovat“ 

splňuje požadavky na nejrychlejší 

automatické skenování.

Maximální objem tisku: V závislosti 

na modelu splní nejnáročnější 

požadavky na výstup prostřednictvím 

maximálního měsíčního zatížení od 

150 000 do 275 000 stránek**.

Kapacita papíru: Maximální vstupní 

kapacita 6650 listů zvládne i to 

největší pracovní zatížení, přičemž 

výstupní kapacitu lze rozšířit až na 

ohromujících 3500 listů.

CX921de

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určené pro použití 
v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a 
vyžaduje nápravná opatření.
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Standardní OCR a 
rozšířené možnosti 
směrování

Všechna zařízení řady Lexmark 

CX920 zahrnují integrovaný 

software OCR (optical character 

recognition) schopný převádět 

tištěné znaky na naskenované 

stránce na prohledávatelný text. 

Můžete uložit soubor na přenosné 

paměťové zařízení, zaslat ho 

komukoli e-mailem nebo odeslat 

na sdílenou síťovou jednotku k 

dalšímu zpracování či integraci 

pomocí softwaru, který dodáte 

a spravujete. Kromě základního 

OCR umožňuje volitelný software 

AccuRead Automate od 

společnosti Lexmark každému 

modelu CX920 digitalizovat, 

automaticky klasifikovat a 

směrovat dokumenty, a přitom 

extrahovat podstatné informace 

pro pojmenování a indexování 

souborů. Není zapotřebí žádný 

další server – AccuRead Automate 

to vše provede přímo v zařízení, 

takže eliminuje chyby způsobené 

ručním zadáváním dat a urychluje 

obchodní procesy.

*Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním CMY, souvislém tisku dosahuje až tohoto počtu standardních stránek podle normy ISO/
IEC 19798.
**Skutečný počet vytištěných stránek se může lišit na základě dalších faktorů, jako je rychlost zařízení, formát papíru a orientace jeho podávání, spotřeba toneru, zásobník, 
procento ČB tisku a průměrná složitost tiskové úlohy.

Toner pro dlouhodobé využití: 

Náhradní kazety umožňují vytisknout 

až 34 000 černobílých stránek nebo 

barevných stránek*.

Dlouhé servisní intervaly: Zapékače 

a vývojové jednotky vyprodukují 

až 720 000, respektive 600 000 

stránek**, což zajišťuje působivou 

dobu provozuschopnosti.

Inteligentní a dostupná

Multifunkční tiskárna je zároveň 

bezproblémová a efektivní, když 

poskytuje intuitivní rozhraní, aplikace 

zvyšující produktivitu a dobře 

naplánované funkce usnadnění. Řada 

CX920 je má všechny.

Vysoký výkon: Začíná to 1,2GHz 

čtyřjádrovým procesorem a 2 

GB paměti (rozšiřitelné na 4 GB), 

které zajišťují rychle reagující 

uživatelské rozhraní a výjimečnou 

rychlost zobrazování.

Jasné a snadno použitelné: Jasný, 

25cm (10") barevný dotykový 

displej příští generace s vlastním 

rozhraním společnosti Lexmark, 

e-Task, vytváří uživatelské prostředí 

s ikonami a textem, které je vždy 

intuitivní při navigaci a provede vás 

jednotlivými kroky procesu. Port USB 

je vhodně umístěný hned vepředu a 

umožňuje snadný tisk dokumentů a 

přenos souborů.

Řešení a další aplikace: Budete 

moci zvýšit uživatelský komfort 

a produktivitu práce pomocí 

integrovaných aplikací a navíc získáte 

možnost přizpůsobit zařízení pomocí 

volitelných aplikací vašim konkrétním 

potřebám. Pomocí dostupných sad 

pro vývoj softwaru můžete dokonce 

vytvářet vlastní aplikace.

Vylepšený pevný disk: Standardní 

pevný disk řady CX920 poskytuje 

funkce zvyšující efektivitu, jako je 

ukládání úlohy do vyrovnávací paměti, 

a zdokonaluje funkce jako skládání 

kopií a celkovou rychlost odezvy.

Usnadnění: K dispozici je integrované 

hlasové navádění, standardní konektor 

sluchátek, naklápěcí ovládací panel a 

možnost použít jak standardní gesta 

usnadnění „potažením“, tak volitelnou 

USB klávesnici. Díky tomu všemu jsou 

dosud nejlepší multifunkční tiskárny 

Lexmark formátu SRA3 nejen dostupné 

uživatelům s různou úrovní schopností, 

ale přináší lepší uživatelský komfort 

pro všechny.
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Vybaveny pro 
profesionální výstup

Předveďte své barvy, zdokonalte 

výstup pomocí dokončování a připojte 

výkon řady CX920 k libovolnému 

síťovému prostředí.

Profesionální barvy: Slaďte své 

nejdůležitější barvy a prezentuje 

své nejlepší nápady pomocí sady 

barevných nástrojů, které zahrnují 

kalibraci PANTONE®, integrované 

vzory barevných stránek a nástroj 

Náhrada barev Lexmark pro snadnou 

shodu přímých a RGB barev.

Rozšířené možnosti dokončování: 

Rozšiřte své možnosti interní produkce 

a získejte nové zákazníky pomocí 

volitelných doplňků pro dokončování, 

například vícepolohového sešívání, 

děrování, výroby brožur, sešívání ve 

hřbetě a skládání knih na třetiny.

Připojené ke světu: Porty gigabitového 

Ethernetu zajistí připojení ke všem 

moderním sítím, zatímco dva zadní 

vysokorychlostní porty USB 2.0 slouží 

pro připojení k jednotlivým zařízením. 

Volitelné karty pro bezdrátové a 

optické připojení dále rozšiřují okruh 

autorizovaných uživatelů.

Výhody zařízení Lexmark

Řada CX920 přináší rychlý, 

vysokokapacitní tisk v profesionálních 

barvách ve větším formátu i do 

těch nejnáročnějších prostředí. A 

všeho dosahují s kombinovanými 

výhodami sofistikovaného uvažování 

společnosti Lexmark ohledně produktů 

a integrovaného portfolia funkcí 

a služeb.

Zabezpečení: Do všech produktů je 

zabudováno komplexní zabezpečení 

od společnosti Lexmark, které 

umožňuje vytvořit nejen bezpečnější, 

ale také produktivnější prostředí. Naše 

portfolio funkcí zabezpečení zahrnuje 

zabezpečený přístup, zabezpečení 

dokumentů a sítě, zabezpečenou 

vzdálenou správu, zabezpečení 

pevného disku a volitelné funkce, 

například zabezpečené uvolnění tisku. 

Společně odráží naše zkušenosti 

s prací v jedněch z nejpřísněji 

regulovaných, nejkritičtějších prostředí 

na Zemi.

Mobilita: Mobilní tisk je stejně 

snadný jako tisk z počítače při 

použití bezplatné aplikace Mobilní 

tisk Lexmark, nebo lze zajistit 

tiskový výstup v bezdrátových sítích 

prostřednictvím AirPrint®, Google 

Cloud Print™, Mopria® nebo Windows® 

Mobile. Přidání volitelné bezdrátové 

karty řady CX920 umožňuje přímý 

tisk, takže se obejdete bez sítě. Více 

možností mobilního tisku znamená 

více možností volby pro vás a 

vaše uživatele.

Možnosti správy: Multifunkční 

tiskárny řady CX920 se stanou 

integrovanou součástí stávající skupiny 

spravovaných zařízení Lexmark jakmile 

je zapojíte díky plné kompatibilitě 

se softwarem Markvision Enterprise, 

který je k dispozici zdarma ke stažení. 

Pomocí MVE můžete sledovat, 

spravovat a aktualizovat zařízení 

po celou dobu životního cyklu – od 

okamžiku připojení k síti do dne, kdy je 

vyřadíte z provozu.

Integrace se službami Lexmark: 

Všechna zařízení řady CX920 jsou 

plně kompatibilní s volitelnými 

službami Lexmark. Spravované 

tiskové služby optimalizují a spravují 

kompletní infrastrukturu tisku a 

výstupu dokumentů ve vaší organizaci, 

zatímco řešení Správa tisku Lexmark 

redukuje zbytečný tisk, chrání důvěrné 

informace a poskytuje vám naprostou 

kontrolu nad zásadami, možnostmi a 

výchozím nastavením mobilního tisku.
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Spravované tiskové služby 
Lexmark (MPS)

Spravované tiskové služby 

Lexmark zlepšují podnikovou 

tiskovou architekturu komplexním 

přístupem k zákazníkovi. 

Společnost Lexmark přizpůsobuje 

zařízení firemní misi a zajišťuje 

jejich každodenní správu pomocí 

aktivních a prediktivních služeb, 

aby zajistila maximální využití. 

Po implementaci se spravované 

prostředí stává prostředkem 

pro sjednocení tištěných a 

digitálních informací umožňujícím 

zjednodušení procesů. Mezi 

výhody pro zákazníky patří méně 

zařízení, menší počet tištěných 

stránek, nižší náklady a zvýšení 

produktivity práce.

Zabezpečení a další vlastnosti 

Pokročilé bezpečnostní funkce: Funkce 

zabezpečení modelu Lexmark CX920 

zahrnují správu zařízení, posílení 

zabezpečení zařízení a provoz zařízení.

Správa zařízení: Kombinace přístupu 

pro správu a hesel, podpory protokolů 

HTTPS, SMNPv3, IPsec a 802.1x 

umožňuje vzdálené monitorování, 

správu, autorizaci a ověření přístupu 

prostřednictvím sítě.

Posílení zabezpečení zařízení: 

Integrované nástroje zahrnují filtrování 

portů a filtrování připojení TCP, což 

omezuje, jaká připojení jsou aktivní 

a z jakých zdrojů. Šifrování a mazání 

pevného disku chrání citlivá data 

tiskových úloh. Digitálně podepsané 

aktualizace firmwaru mohou zabránit 

hackerům uložit do multifunkční 

tiskárny škodlivý software.

Provoz zařízení: Ověření uživatele 

prostřednictvím PIN kódu, hesel 

nebo čtečky průkazů, vyhledávání 

v adresáři prostřednictvím LDAP 

přes SSL (Secure Socket Layer) pro 

zajištění zabezpečeného připojení 

mezi multifunkční tiskárnou a sítí a 

uzamknutí ovládacího panelu zařízení 

chránící nastavení zařízení.

Ochrana pevného disku: Pevný disk je 

chráněný pomocí 256bitového šifrování 

AES a šifrovací klíče jsou uloženy v 

paměti multifunkční tiskárny, nikoli na 

pevném disku. Data jsou chráněna i 

při vyjmutí pevného disku. Tato úroveň 

ochrany je automaticky nastavena při 

zapnutí – uživatelé ani správci nemusí 

nic dělat.

Řada CX920 rovněž provádí 

automatické mazání pevného disku na 

úrovni souborů po každé tiskové úloze, 

které nelze vypnout. A proces mazání 

pevného disku zařízení a dat trvalé 

paměti při odebrání z používání nebo 

z bezpečného umístění je jednoduchý: 

autorizovaní uživatelé ho provedou v 

jednom kroku, pomocí příkazu mazání 

„out of service“.

Vyrobena pro planetu Zemi

Úsporné režimy: Režim spánku 

spotřebovává méně než 3 W, čímž se 

šetří peníze a energie mezi tiskovými 

úlohami. Když se zařízení nepoužívá, 

přejde do režimu spánku a rychle 

se probudí při příchozích tiskových 

úlohách. Kromě toho ho lze ručně 

zapnout nebo vypnout z ovládacího 

panelu nebo automaticky pomocí 

uživatelského plánu. A snímače s 

nízkou spotřebou probudí multifunkční 

tiskárnu při umístění papíru do 

podavače ADF nebo při otevření 

víka skeneru.

Úspora papíru a toneru: Standardní 

režim oboustranného tisku tiskne 

ve výchozím nastavení na obě 

strany každého listu, bez zpomalení, 

takže poskytuje naprosto efektivní 

oboustranný tisk při jmenovité rychlosti 

tisku zařízení. Navíc unikátní funkce 

ColourSaver tiskne ve výchozím 

nastavení obrázky ve světlejším 

odstínu, zatímco text ponechá tmavý a 

čitelný, čímž šetří toner a peníze.

A integrované řešení Úsporné 

kopírování umožňuje tisknout kopie 

naskenovaných dokumentů pomocí 

předdefinovaných nastavení, která 

dále šetří papír, jako je například 

oboustranný tisk, více stran na jeden 

list a více kopií na jeden list.

Kompatibilita s recyklovaným 

papírem: Abyste minimalizovali dopad 

spotřebovaného papíru, byla tiskárna 

Lexmark CX920 Series kompletně 

testována s řadou recyklovaných 

papírů, až po 100% recyklované.

Certifikace ochrany životního 

prostředí: Produkty Lexmark splňují 

podmínky celosvětově uznávaných 

standardů ochrany životního prostředí:

 } Blue Angel

 } RoHS Compliant
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1. Intuitivní barevný 
dotykový displej s 
rozhraním e-Task 
příští generace
Velký, 25cm (10"), barevný 

dotykový displej je vybaven 

mimořádně hladkým povrchem 

a lze ho aktivovat téměř čímkoli 

včetně per, špiček prstů nebo 

nehtů bez tlaku či přímého 

kontaktu s kůží. Moderní rozhraní 

je uživatelům důvěrně známé a 

minimalizuje nároky na proškolení.

2. Rychlý skener
Duplexní automatický podavač 

dokumentů (ADF) pojme až 

100 listů a umožňuje skenování 

rychlostí až 160 stránek za minutu, 

což je skutečně mimořádná 

rychlost skenování. Podpora 

více originálních dokumentů, 

zotavení po zaseknutí papíru, 

standardního OCR a možnosti 

„klasifikovat a směrovat“ splňuje 

požadavky na nejrychlejší 

automatické skenování.

3. Rozšiřitelný vstup
Možnost tisku na různé typy 

a formáty papíru, s rozšířením 

vstupní kapacity až na 6650 listů.

4. Doplňky pro dokončování
Rozšiřte své možnosti pomocí 

volitelných doplňků pro 

dokončování, například 

vícepolohového sešívání, děrování, 

výroby brožur, sešívání ve hřbetě 

a skládání knih na třetiny. Finišer 

zvyšuje výstupní kapacitu na 

3500 listů.

5. Vysokokapacitní 
spotřební materiál
Originální tonerové kazety 

Lexmark vytisknou až 34 000 

černobílých nebo barevných 

stránek*, a zapékače a 

vývojové jednotky vyprodukují 

až 720 000, resp. 600 000** 

stránek, což zajišťuje působivou 

dobu provozuschopnosti.

6. Softwarová řešení
Budete moci zvýšit uživatelský 

komfort a produktivitu práce 

pomocí integrovaných aplikací a 

navíc získáte možnost přizpůsobit 

zařízení pomocí volitelných 

aplikací vašim konkrétním 

potřebám. Pomocí dostupných 

sad pro vývoj softwaru můžete 

dokonce vytvářet vlastní aplikace. 

Možnosti přizpůsobení chytrých 

multifunkčních tiskáren Lexmark 

v budoucnu pak zhodnocují 

vaši investici.

7. Přímý tisk
Tiskne soubory Microsoft Office 

files, PDF a další typy dokumentů 

a obrázků z flash disků, nebo 

můžete vybrat a vytisknout 

dokumenty ze síťových serverů 

nebo online jednotek.

2

1

3

4

5

6

7

*Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním CMY, souvislém tisku dosahuje až tohoto počtu standardních stránek podle normy ISO/
IEC 19798.
**Skutečný počet vytištěných stránek se může lišit na základě dalších faktorů, jako je rychlost zařízení, formát papíru a orientace jeho podávání, spotřeba toneru, zásobník, 
procento ČB tisku a průměrná složitost tiskové úlohy.

CX924dte s doplňky
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Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). 

Produkty třídy A jsou určené pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném 

prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

Specifikace produktu Lexmark CX920de Lexmark CX921de Lexmark CX922de

Tisk
Displej Lexmark e-Task 10” (25 cm) barevný dotykový displej

Rychlost tisku: Až6 černobíle: 25 str./min. / barevně: 25 str./
min.

černobíle: 35 str./min. / barevně: 35 str./
min.

černobíle: 45 str./min. / barevně: 45 str./
min.

Čas první stránky černobíle: 7.5 sekund / barevně: 9 sekund černobíle: 7 sekund / barevně: 8.3 sekund černobíle: 5.2 sekund / barevně: 6.1 sekund

Rozlišení tisku černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevného: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Paměť standardně: 2048 MB / maximálně: 4096 MB

Pevný disk Součástí konfigurace

Doporučený měsíční objem tisku2 4000 - 20000 stránek 6000 - 50000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3 150000 stránek za měsíc 200000 stránek za měsíc 225000 stránek za měsíc

Kopírování
Rychlost kopírování: Až6 černobíle: 25 kopií/min. / barevně: 25 

kopií/min.
černobíle: 35 kopií/min. / barevně: 35 

kopií/min.
černobíle: 45 kopií/min. / barevně: 45 

kopií/min.

Čas první kopie / Vytisknutí první 
kopie: za

Černobíle: 7.2 sekund / Barevně: 8.5 
sekund

Černobíle: 6.6 sekund / Barevně: 7.9 
sekund

Černobíle: 4.9 sekund / Barevně: 5.8 
sekund

Skenování
Typ skeneru / Skenování s 
automatickým podavačem dokumentů

Plochý skener s ADF / DADF (jednoprůchodový duplex)

A4/Ltr Rychlost skenování: 
oboustranně: Až

černobíle: 160 / 160 stran za minutu / barevně: 160 / 160 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování: Až černobíle: 80 / 80 stran za minutu / barevně: 80 / 80 stran za minutu

Kapacita vstupu papíru: Až APL: 100 stránek

Faxování
Rychlost modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Spotřební materiál7

Počty vytištěných stránek u kazet pro 
tiskárny1

až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné 
(CMY) kazety na 11 500 stran

až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné (CMY) kazety na 11 500 stran, Černá 
vysokokapacitní kazeta na 34 000 stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 34 

000 stran

Odhadovaná výtěžnost fotoválce až:5 90000 Black / 55000 (CMY) stran při tisku 
3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou 

úlohu a při 5%pokrytí

100000 Black / 90000 (CMY) stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu 
a při 5%pokrytí

Odhadovaná výtěžnost developeru: až5 600000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Tisková náplně dodávány s produktem1 Barevné tonerové kazety (CMY) na 6 000 stran, Černá tonerová kazeta na 5 000 stran Černá tonerová kazeta na 18 500 stran, 
Barevné tonerové kazety (CMY) na 11 500 

stran

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů

Manipulace s papírem volitelně Dokončovací schránka se sešívačkou, Dokončovací schránka se sešívačkou a děrovačkou, Tandemový zásobník na 2500 listů, 
Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur, 2 x Zásobník na 500 listů

Kapacita vstupu papíru: Až standardně: 1150 stránek / maximálně: 6650 stránek

Kapacita výstupu papíru: Až standardně: 250 stránek / maximálně: 3500 stránek

Podporované typy médií Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Nekonečný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, 
Univerzální, Super Tabloid (12 x 18”), Oficio, A6, SRA3

Obecné4

Standardní porty Jeden slot pro interní kartu, 
Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ 

B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), 
Dva zadní vysokorychlostní USB porty 

kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ 
A), Dva přední vysokorychlostní porty s 

certifikací USB 2.0 (typ A)

Jeden slot pro interní kartu, 
Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ 

B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), 
Dva zadní vysokorychlostní USB porty 

kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ 
A), Dva přední vysokorychlostní porty s 

certifikací USB 2.0 (typ A), MarkNet N8370 
802.11 a/b/g/n/ac

Jeden slot pro interní kartu, 
Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ 

B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), 
Dva zadní vysokorychlostní USB porty 

kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ 
A), Dva přední vysokorychlostní porty s 

certifikací USB 2.0 (typ A)

Volitelné síťové porty / Volitelné lokální 
porty

Možnost WiFi Marknet N8370 / Externí 
seriál RS-232C, Interní obousměrný 

paralelní 1284-B

Externí seriál RS-232C, Interní obousměrný 
paralelní 1284-B

Interní bezdrátový MarkNet N8360 
802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber 

Ethernet tiskový server / Externí seriál RS-
232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B

Hlučnost v činnosti Tisk: 50 dB / Kopírování: 54 dB / 
Skenování: 53 dB

Tisk: 51 dB / Kopírování: 55 dB / Skenování: 
53 dB

Tisk: 52 dB / Kopírování: 56 dB / Skenování: 
53 dB

Předepsané provozní podmínky Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C

Záruční doba produktu 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg 921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

1 Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. 
2”Doporučený měsíční objem tisku” je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které 
zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na 
základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. 3”Maximální měsíční pracovní cyklus” je 
definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním 
tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce 
www.lexmark.com/SmartSolutions/license. 5Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při 
podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. 6Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 
24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné 
oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.
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Specifikace produktu Lexmark CX923dte Lexmark CX923dxe Lexmark CX924dte Lexmark CX924dxe

Tisk
Displej Lexmark e-Task 10” (25 cm) barevný dotykový displej

Rychlost tisku: Až6 černobíle: 55 str./min. / barevně: 55 str./min. černobíle: 65 str./min. / barevně: 65 str./min.

Čas první stránky černobíle: 5.2 sekund / barevně: 6.1 sekund černobíle: 5.0 sekund / barevně: 5.9 sekund

Rozlišení tisku černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevného: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Paměť standardně: 2048 MB / maximálně: 4096 MB

Pevný disk Součástí konfigurace

Doporučený měsíční objem tisku2 7000 - 50000 stránek 8000 - 50000 stránek

Maximální měsíční funkční cyklus3 250000 stránek za měsíc 300000 stránek za měsíc

Kopírování
Rychlost kopírování: Až6 černobíle: 55 kopií/min. / barevně: 55 kopií/min. černobíle: 65 kopií/min. / barevně: 65 kopií/min.

Čas první kopie / Vytisknutí první 
kopie: za

Černobíle: 4.9 sekund / Barevně: 5.8 sekund Černobíle: 4.8 sekund / Barevně: 5.5 sekund

Skenování
Typ skeneru / Skenování s 
automatickým podavačem 
dokumentů

Plochý skener s ADF / DADF (jednoprůchodový duplex)

A4/Ltr Rychlost skenování: 
oboustranně: Až

černobíle: 160 / 160 stran za minutu / barevně: 160 / 160 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování: Až černobíle: 80 / 80 stran za minutu / barevně: 80 / 80 stran za minutu

Kapacita vstupu papíru: Až APL: 100 stránek

Faxování
Rychlost modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Spotřební materiál7

Počty vytištěných stránek u kazet pro 
tiskárny1

až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné (CMY) kazety na 11 500 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 34 000 stran, 
Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 34 000 stran

Odhadovaná výtěžnost fotoválce až:5 100000 Black / 90000 (CMY) stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Odhadovaná výtěžnost developeru: 
až5

600000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Tisková náplně dodávány s 
produktem1

Černá tonerová kazeta na 18 500 stran, Barevné tonerové kazety (CMY) na 11 500 stran

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Integrovaný duplex, Výstupní 

přihrádka na 250 listů, 
Univerzální podavač na 150 

listů, 2 x vstup na 500 listů, 2 x 
zásobník na 500 listů

Integrovaný duplex, Výstupní 
přihrádka na 250 listů, 

Univerzální podavač na 150 
listů, 2 x vstup na 500 listů, 

Tandemový zásobník na 
2500 listů

Integrovaný duplex, Výstupní 
přihrádka na 250 listů, 

Univerzální podavač na 150 
listů, 2 x vstup na 500 listů, 2 x 

zásobník na 500 listů

Integrovaný duplex, Výstupní 
přihrádka na 250 listů, 

Univerzální podavač na 150 
listů, 2 x vstup na 500 listů, 

Tandemový zásobník na 
2500 listů

Manipulace s papírem volitelně Dokončovací schránka se sešívačkou, Dokončovací schránka se sešívačkou a děrovačkou, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur

Kapacita vstupu papíru: Až standardně: 2150 stránek / 
maximálně: 5150 stránek

standardně: 3650 stránek / 
maximálně: 6650 stránek

standardně: 2150 stránek / 
maximálně: 5150 stránek

standardně: 3650 stránek / 
maximálně: 6650 stránek

Kapacita výstupu papíru: Až standardně: 250 stránek / maximálně: 3500 stránek

Podporované typy médií Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Nekonečný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, 
Univerzální, Super Tabloid (12 x 18”), Oficio, A6, SRA3

Obecné4

Standardní porty Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Dva zadní 
vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva přední vysokorychlostní porty s certifikací USB 2.0 (typ A)

Volitelné síťové porty / Volitelné 
lokální porty

Interní bezdrátový MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server / Externí seriál RS-232C, Interní 
obousměrný paralelní 1284-B

Hlučnost v činnosti Tisk: 52 dB / Kopírování: 56 dB / Skenování: 53 dB Tisk: 55 dB / Kopírování: 57 dB / Skenování: 53 dB

Předepsané provozní podmínky Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C

Záruční doba produktu 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost 1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). 

Produkty třídy A jsou určené pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném 

prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

1 Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798. 
2”Doporučený měsíční objem tisku” je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které 
zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na 
základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. 3”Maximální měsíční pracovní cyklus” je 
definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním 
tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. 4Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce 
www.lexmark.com/SmartSolutions/license. 5Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při 
podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. 6Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 
24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné 
oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.
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© 2019 Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. ve Spojených státech nebo dalších 
zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

AirPrint® a AirPrint Logo® jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Google Cloud Print™ je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Mopria®, Mopria® Logo™ a loga Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších 
zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Upozornění: “Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (http://ww.openssl.org/).”

25cm (10") barevný dotykový displej

Pracovní stůl

Klávesnice

Univerzální podavač na 150 listů

Vstupní zásobník na 500 listů

Vstupní zásobník na 500 listů

Zásobník na 500 listů
(Standardně u modelu CX923dte a CX924dte)

Zásobník na 3 000 listů

Zásobník na 500 listů
(Standardně u modelu CX923dte a CX924dte)

Brožovací schránka nebo Sešívací a 
děrovací schránka

Zásobník na 2500 listů
(Standardně u modelu CX923dxe a CX924dxe)

Standardní
Volitelný

Dokončovací schránka se sešívačkou 
(Není kompatibilní s modelem CX924)

lexmark.com


