
Lexmark MX432adwe
Škálovatelná řešení. Zabezpečení na podnikové
úrovni.



Lexmark MX432adwe
Černobílá tiskárna Lexmark MX432adwe All-in-One přináší podporu škálovatelných řešení a zabezpečení na podnikové úrovni pro

malé pracovní skupiny při tisku až 40 stránek za minutu*. Kompaktní formát se standardem TPM (Trusted Platform Module). **

Funkce uvolnění tisku a nárok na spravované tiskové služby (MPS). Rozměrný, jednoduše použitelný dotykový displej zajišťuje

konzistentní provoz všech tiskáren. Tiskněte odkudkoli přes standardní síť Wi-Fi s kompletní mobilní podporou.

Škálovatelná řešení zvyšují efektivitu a
úspory
 Černobílá tiskárna All-in-One se standardem TPM (Trusted

Platform Module). **

 MX432adwe podporuje platformu Embedded Solutions
Framework, takže můžete přidat další řešení Lexmark nebo
jiná podporovaná řešení, včetně uvolnění tisku se čtečkou
průkazů třetích stran.

 Rozměrný, jednoduše použitelný dotykový displej zajišťuje
konzistentní provoz všech tiskáren.

Správná velikost pro vaši firmu
 Kompaktní velikost bez problémů zapadne do těsných

prostor vašich pracovních prostředí.

 Disponuje zabezpečením a řešeními vyhovujícími přísným
požadavkům různých průmyslových odvětví,

 Funkce spravovaných tiskových služeb (MPS) činí z této
tiskárny „vše v jednom“ dokonalý přírůstek do vaší skupiny
tiskáren.

Buďte chráněni díky zabezpečení na
podnikové úrovni
 Tiskárny a modely typu All-in-one Lexmark pomáhají

chránit vaše data, zařízení i síť.

 Je vybavena standardním modulem TPM (Trusted Platform
Module)**, který uchovává šifrovací klíče na samostatném
hardwaru a zároveň provádí ověřování a kontrolu integrity
systému.

 Odborné znalosti společnosti Lexmark, která je lídrem
v zabezpečení dokumentů a zařízení, jsou oceňované
napříč oborem.

Snadná správa, která nezatíží
pracovníky IT
 Senzory neustále sledují stovky datových bodů, což po

připojení ke cloudovým službám Lexmark přináší výhody
navíc, například prediktivní servis nebo automatické
doplnění spotřebního materiálu.

 Zařízení můžete spravovat prostřednictvím bezplatného
řešení Lexmark MarkVision Enterprise, které usnadňuje
konfiguraci nastavení zařízení, aktualizaci zásad
zabezpečení a plánování aktualizací firmwaru.

Soustřeďte se na byznys, zatímco
tiskárny pracují
 Můžete počítat s vysokým výkonem MX432 s rychlostí tisku

až 40 stránek za minutu* a oboustranného skenování
s jedním průchodem až 92 souborů/min.

 Tiskněte odkudkoli přes standardní síť Wi-Fi s kompletní
mobilní podporou.

 Ocelové rámování zajišťuje robustnost a dlouhou životnost
kdekoli od ředitelství po sklad.

Ohled na životní prostředí
 Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s

vestavěnými energetickými úspornými režimy, které
dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.

 Tonerové kazety nekončí na skládkách, ale díky Programu
pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP) jsou opětovně
použity nebo recyklovány (dostupnost se liší podle země).

Rychlost tisku je měřená podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.
Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

*
**
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1 Multifunkční produkt s dotykovým
displejem o úhlopříčce 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Výstupní přihrádka na 150 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 Univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

4 Zásobník na 250 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

5 Zásobník na 550 listů
107 x 370 x 378 mm

Standardní

Volitelný

P/N Hardware
29S8110 Lexmark MX432adwe

P/N Spotřební materiál
55B0XA0 Lexmark MS/MX431 tonerová

kazeta, 20000
55B0ZA0 Lexmark MS/MX331, 431, B3340,

B/MB3442, M/XM1342
zobrazovací jednotka, 40000

55B2000 Lexmark MS/MX331, 431
tonerová kazeta z vratného
programu, 3000

55B200E Lexmark MS/MX331, 431
podniková tonerová kazeta,
3000

55B2H00 Lexmark MS/MX331, 431
tonerová kazeta z vratného
programu, 15000

55B2H0E Lexmark MS/MX331, 431
podniková tonerová kazeta,
15000

55B2X00 Lexmark MS/MX431 tonerová
kazeta z vratného programu,
20000

55B2X0E Lexmark MS/MX431 podniková
tonerová kazeta, 20000

P/N Manipulace s papírem
29S0600 Zásobník na 550 listů
29S0800 Lexmark MS/MX 33x, 43x, M/

XM1342, XM3142 550-Sheet
Lockable Tray

P/N Memory Options
57X9528 Jednotka Intelligent Storage

Drive (ISD)

P/N Application Solutions
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Bezkontaktní ověřovací zařízení

(Primary Choice)
57X0300 Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301 Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Možnosti připojení
SPD0002 Ochrana proti přepětí,

220-240V

P/N Furniture
35S8502 Nastavitelný stojan

Lexmark MX432adwe

Podporuje jeden volitelný zásobník na 550 listů.
Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro kompatibilitu tiskárny, příslušenství a stojanu na
adrese https://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Specifikace produktu Lexmark MX432adwe
Tisk
Displej Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka

Rychlost tisku Až: černobíle: 40 str./min. 1 (A4)

Čas první stránky černobíle: 5.9 sekund

Rozlišení tisku černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Pevný disk Intelligent Storage Drive available

Doporučený měsíční objem tisku 800 - 8,000 stránek 2

Maximální měsíční funkční cyklus 80,000 stránek za měsíc 3

Kopírování
Rychlost kopírování Až: černobíle: 39 kopií/min. 1 (A4)

Čas první kopie Černobíle: 5.9 sekund

Skenování
Typ skeneru / Skenování s
automatickým podavačem dokumentů

Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (jednoprůchodový duplex)

A4/Ltr Rychlost skenování Až: oboustranně: 92/96 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 40/42 stran za minutu (barevně)

A4/Ltr Rychlost skenování Až: černobíle: 46/48 stran za minutu / barevně: 20/21 stran za minutu

Kapacita vstupu papíru Až: APL: 50 stránek

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

Spotřební materiál 4

Počty vytištěných stránek u kazet pro
tiskárny

až: Černá kazeta na 20 000 5 stran

Odhadovaný počet vytištěných stránek
na zobrazovací válec

Max.: 40,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí

Tisková náplně dodávány s produktem První černá tonerová kazeta na 3 000 5 stran, zařazená do vratného programu 5

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem zahrnuta Univerzální podavač na 100 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Zásobník na 250 listů

Manipulace s papírem volitelně Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů

Kapacita vstupu papíru Až: standardně: 350 stránek / maximálně: 900 stránek

Kapacita výstupu papíru Až: standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek

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

Podporované rozměry médií A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka
DL, Fólie, Obálka 10

Obecné 6

Standardní porty Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), USB kompatibilní se standardem USB 2.0 (typ B), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se
specifikací USB 2.0 (typ A)

Hlučnost v činnosti 53 dB (Tisk) / 58 dB (Kopírování) / 56 dB (Skenování)

Předepsané provozní podmínky Teplota: 10 až 32°C / Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů / Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti

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

Rozměry / Hmotnost V x D x Š: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

Obvyklá spotřeba energie podle
standardu Energy Star

0.52 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

1 Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 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. 4 Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. 5

Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. 6 Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami.
Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.
Lexmark, Markvision a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Apple a AirPrint jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. Mopria®, logo Mopria® a značka a logo Mopria Alliance™ jsou
registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb sdružení Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně
zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná
známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
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