
Lexmark MX432adwe
Skalerbare løsninger. Sikkerhet på virksomhetsnivå.



Lexmark MX432adwe
Lexmark MX432adwes sort/hvitt alt-i-ett-maskin gir skalerbar løsningsstøtte og sikkerhet på virksomhetsnivå til små arbeidsgrupper

med opptil 40 ppm*. Kompakt størrelse med TPM (Trusted Platform Module) som standard. ** Mulighet for frigivelse av utskrifter og

Managed Print Services (MPS). Stor berøringsskjerm som er enkel å bruke, gir konsistent ytelse for hele utstyrsparken. Skriv ut fra

hvor som helst med standard Wi-Fi og full mobilstøtte.

Skalerbare løsninger øker effektiviteten
og besparelsene
 Sort/hvitt alt-i-ett-maskin med TPM (Trusted Platform

Module) som standard. **

 Med Embedded Solutions Framework på MX432adwe kan
du legge til Lexmark eller andre støttede løsninger,
inkludert tredjeparts frigivelse av utskrifter med kortleser.

 Stor berøringsskjerm som er enkel å bruke, gir konsistent
ytelse for hele utstyrsparken.

Den rette størrelsen for bedriften din
 Kompakt størrelse som integreres sømløst på trange

steder i arbeidsmiljøet ditt.

 Formidler sikkerhet og løsninger som oppfyller de strenge
kravene i forskjellige bransjer.

 MPS-funksjoner (Managed Print Services) gjør denne alt-i-
ett-maskinen til et perfekt tillegg til skriverparken.

Hold deg beskyttet med sikkerhet på
virksomhetsnivå
 Lexmark-skrivere og alt-i-ett-maskiner er utviklet for å

beskytte dataene, enheten og nettverket ditt.

 Inkluderer standard Trusted Platform Module**, som lagrer
krypteringsnøkler på separat maskinvare fra dataene, i
tillegg til godkjennings- og systemintegritetskontroller.

 Lexmarks ekspertise som ledende innen dokument- og
enhetssikkerhet, er betrodd i hele bransjen.

Enkel å administrere uten å måtte
belaste IT-avdelingen
 Sensorer overvåker kontinuerlig hundrevis av datapunkter,

noe som gir ekstra fordeler, for eksempel prediktiv service
og automatisk etterfylling av rekvisita, når du er koblet til
Lexmark Cloud-tjenester.

 Lexmark Markvision Enterprise er en kostnadsfri
enhetsbehandlingsløsning som gjør det enkelt å
konfigurere enhetsinnstillinger, oppdatere
sikkerhetspolicyer og planlegge fastvareoppdateringer.

Fokus på forretningsdrift i stedet for på
skrivere
 Du kan stole på den høye ytelsen til MX432 med raske

utskriftshastigheter på opptil 40 ppm* og tosidig
skannehastigheter opptil 92 bilder per minutt.

 Skriv ut fra hvor som helst med standard Wi-Fi og full
mobilstøtte.

 Stålrammer gir holdbarhet og pålitelighet med lang levetid
fra resepsjonen til lageret.

Arbeider for miljøet
 Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til

innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte
sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.

 Hold tonerkassettene vekk fra deponiene med Lexmark
Cartridge Collection Programme (LCCP) som støtter
gjenbruk og resirkulering (tilgjengeligheten kan variere fra
land til land).

Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.
Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

*
**
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1 Multifunksjonsprodukt med 10,9 cm
berøringsskjerm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 150-arks utskuff
Mål er inkludert som en del av
basismodellen

3 Flerbruksmater for 100 ark
Mål er inkludert som en del av
basismodellen

4 Skuff til 250 ark
Mål er inkludert som en del av
basismodellen

5 550-arks skuff
107 x 370 x 378 mm

Standard

Ekstrautstyr

P/N Maskinvare
29S8111 Lexmark MX432adwe

P/N Rekvisita
55B0XA0 Lexmark MS/MX431 20k

tonerkassett
55B0ZA0 Lexmark MS/MX331, 431, B3340,

B/MB3442, M/XM1342 40k
bildeenhet

55B2000 Lexmark MS/MX331, 431 3k
tonerkassett for returprogram

55B200E Lexmark MS/MX331, 431 3k
tonerkassett for bedrifter

55B2H00 Lexmark MS/MX331, 431 15k
tonerkassett for returprogram

55B2H0E Lexmark MS/MX331, 431 15k
tonerkassett for bedrifter

55B2X00 Lexmark MS/MX431 20k
tonerkassett for returprogram

55B2X0E Lexmark MS/MX431 20k
tonerkassett for bedrifter

P/N Papirhåndtering
29S0600 550-arks skuff
29S0800 Lexmark MS/MX 33x, 43x, M/

XM1342, XM3142 550-Sheet
Lockable Tray

P/N Memory Options
57X9528 Intelligent lagringsstasjon (ISD)

P/N Application Solutions
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Enhet for kontaktløs

godkjenning (Primary Choice)
57X0300 Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301 Enhet for kontaktløs

godkjenning
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Tilkobling
SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

P/N Furniture
35S8502 Justerbart stativ

Lexmark MX432adwe

Støtter én valgfri skuff for 550 ark.
Alle mål vises som høyde x bredde x dybde. For mer informasjon om støttede konfigurasjoner, kan du se skriveren, valget og kompatibilitetsveiledningen på
https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Produktspesifikasjoner Lexmark MX432adwe
Utskrift
Brukerpanel Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4 Opptil: sort/hvitt): 40 sider per minutt 1

Tid til første utskriftsside sort: 5.9 sekunder

Utskriftskvalitet sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Harddisk Intelligent Storage Drive available

Anbefalt månedlig sidevolum 800 - 8,000 Sider 2

Maksimal belastning på en måned Opptil: 80,000 sider pr. måned 3

Kopiering
Kopihastighet (A4 Opptil: sort/hvitt): 39 kopisider i minuttet 1

Tid til første kopiside (sort/hvitt) 5.9 sekunder

Skanne
Skannertype / ADF Scan Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/
hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet

Opptil: Opptil: 92/96 enkelt-sider i minuttet / farger: 40/42 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) /
A4/Ltr Skannerhastighet

Opptil: Opptil: 46/48 enkelt-sider i minuttet / farger: 20/21 enkelt-sider i minuttet

Kopi/Faks/Skann Opptil: papir innkapasitet: 50 ark på 75 g/m2 (ADF)

Faksing
Modemhastighet ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Rekvisita 4

Kapasitet for tonerkassetter opp til: 20,000 5-siders sort tonerkassett

Beregnet kapasitet for bildeenhet Opptil: 40,000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og ''5% dekningsgrad

Toner(e) levert med produkt 3,000 5-siders sort oppstarts-returprogram-tonerkassett 5

Papirhåndtering
Inkludert papirhåndtering 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 150-arks utskuff, Inntakskapasitet på 250-ark

Valgfri papirhåndtering 550-arks låsbar skuff, 550-arks skuff

Papirkapasitet inn Opptil: standard: 350 ark på 75 g/m2 / maksimum: 900 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut Opptil: standard: 150 ark på 75 g/m2 / maksimum: 150 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL
Envelope, Folio, 10 Envelope

Generelt 6

Standard tilkoblinger Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB kompatibelt med USB 2.0 spesifikasjon (type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified
port (Type A)

Støynivå ved drift 53 dBA (Utskrift) / 58 dBA (Kopimaskin) / 56 dBA (Skannerens)

Spesifisert operasjonsmiljø Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet

Garanti 1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Størrelse / Vekt H x B x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

ENERGY STAR Typical Electricity
Consumption

TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

1 Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 2 "Anbefalt månedlig
sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten
hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall,
papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. 3 "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved
hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. 4 Produktfunksjoner bare med
erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. 5 Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklarert i
henhold til ISO / IEC 19752. 6 Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2022 Lexmark. Med enerett.
Lexmark, Markvision og Lexmark-logoen er varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land. Apple og AirPrinter varemerker av Apple Inc.,
registrert i USA, og andre land og regioner. Mopria®, Mopria®-logoen og Mopria® Alliance™-ordmerket er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker som
tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S.
Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke av Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
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