
Lexmark MX432adwe
Soluções escalonáveis. Segurança de nível
empresarial.



Lexmark MX432adwe
A multifuncional monocromática MX432adwe da Lexmark oferece suporte para soluções escalonáveis e segurança de nível

empresarial para grupos de trabalho pequenos para a impressão de até 40 ppm*. Tamanho compacto com padrão TPM (Trusted

Platform Module). ** Recurso de liberação de impressão e elegibilidade para os Serviços de Gerenciamento de Impressão (MPS). A

grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona um desempenho consistente em todo o parque de impressão. Imprima de

qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte para dispositivos móveis.

Soluções escalonáveis que aumentam a
eficiência e a economia de custos
 Multifuncional monocromática com padrão TPM (Trusted

Platform Module). **

 Com o Framework de Soluções Embarcadas na
MX432adwe, você pode adicionar as soluções da Lexmark
ou de terceiros compatíveis, incluindo a liberação de
impressão de terceiros com leitor de crachá.

 A grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona
um desempenho consistente em todo o parque de
impressão.

A opção adequada para o seu negócio
 O tamanho compacto integra-se com facilidade a espaços

pequenos no seu ambiente de trabalho.

 Proporciona segurança e soluções para cumprir os
requisitos mais rigorosos de vários setores da indústria.

 Os recursos dos Serviços de Gerenciamento de Impressão
(MPS) tornam a multifuncional uma aquisição perfeita
para seu parque de impressão.

Mantenha-se protegido com segurança
de nível empresarial
 As multifuncionais e as impressoras da Lexmark são

concebidas para ajudar a proteger os seus dados, o seu
dispositivo e a sua rede.

 Inclui um Trusted Platform Module** padrão que
armazena chaves de criptografia em hardware separado
dos dados, juntamente com verificações de autenticação e
integridade do sistema.

 A competência da Lexmark como líder na segurança de
documentos e dispositivos é de confiança em todo os
setores da indústria.

Facilidade de gerenciamento sem
sobrecarregar a equipe de TI
 Os sensores monitoram continuamente centenas de

pontos de dados e oferecem vantagens adicionais, como
a assistência preditiva e o reabastecimento automático de
suprimentos, quando conectados aos Lexmark Cloud
Services.

 Além disso, o Lexmark MarkVision Enterprise é uma
solução de gerenciamento de dispositivo gratuita que
permite definir as configurações do dispositivo, atualizar
as políticas de segurança e agendar atualizações de
firmware com facilidade.

Mantenha seu foco nos negócios e não
nas impressoras
 Você pode contar com o elevado desempenho da MX432,

com velocidades de impressão de até 40 ppm* e
velocidades de digitalização em frente e verso de única
passagem de 92 ipm.

 Imprima de qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte
para dispositivos móveis.

 As estruturas de aço proporcionam durabilidade e
confiabilidade desde o front office até o armazém.

Trabalho para o meio ambiente
 A impressão em frente e verso automática é padrão,

juntamente com os modos integrados de economia de
energia, que ajudam a atender às classificações de
certificados EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.

 Mantenha os cartuchos de toner fora dos aterros por meio
do Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), que
apoia a reutilização e a reciclagem (a disponibilidade
varia conforme o país).

As velocidades de impressão foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.
O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

*
**
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1 Produto multifuncional com tela
sensível ao toque de 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Bandeja de saída para 150 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo
base

3 Alimentador multiúso para 100 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo
base

4 Bandeja para 250 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo
base

5 Tabuleiro para 550 folhas
107 x 370 x 378 mm

Standard

Opcional

P/N Hardware
29S8110 Lexmark MX432adwe

P/N Consumíveis
55B0XA0 Cartucho de toner Lexmark MS/

MX431 para 20.000 páginas
55B0ZA0 Unidade de processamento de

imagem Lexmark MS/MX331,
431, B3340, B/MB3442, M/
XM1342 para 40.000 páginas

55B2000 Cartucho de toner Lexmark MS/
MX331, 431 com programa de
retorno para 3000 páginas

55B200E Cartucho de toner Lexmark MS/
MX331, 431 Corporate para
3000 páginas

55B2H00 Cartucho de toner Lexmark MS/
MX331, 431 com programa de
retorno para 15.000 páginas

55B2H0E Cartucho de toner Lexmark MS/
MX331, 431 Corporate para
15.000 páginas

55B2X00 Cartucho de toner Lexmark MS/
MX431 com programa de
retorno para 20.000 páginas

55B2X0E Cartucho de toner Lexmark MS/
MX431 Corporate para 20.000
páginas

P/N Manuseamento de Papel
29S0600 Tabuleiro para 550 folhas
29S0800 Lexmark MS/MX 33x, 43x, M/

XM1342, XM3142 550-Sheet
Lockable Tray

P/N Memory Options
57X9528 Unidade de armazenamento

inteligente/Intelligent Storage
Drive (ISD)

P/N Application Solutions
57X0225 Desktop Contactless Reader
57X0235 Dispositivo de Autenticação

sem Contacto (Primary Choice)
57X0300 Dispositivo de Autenticação por

Contacto
57X0301 Dispositivo de Autenticação

sem Contacto
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Conectividade
SPD0002 Dispositivo de protecção contra

picos de corrente, 220-240V

P/N Furniture
35S8502 Móvel ajustável

Lexmark MX432adwe

Suporta uma bandeja opcional para 550 folhas.
Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte o Guia de compatibilidade
de impressoras, opções e suportes em https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Especificações do produto Lexmark MX432adwe
Impressão
Visor Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)

Velocidade de impressão Até: mono: 40 ppm 1 (A4)

Tempo para a 1ª página mono: 5.9 segundos

Resolução de impressão mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 300 x 300 ppp, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Disco rígido Intelligent Storage Drive available

Volume de Páginas Mensal
Recomendado

800 - 8,000 Páginas 2

Ciclo de Vida Mensal Máximo Até: 80,000 Páginas por mês 3

Cópia
Velocidade de cópia Até: mono: 39 cpm 1 (A4)

Tempo para a 1ª cópia mono: 5.9 segundos

Digitalização
Tipo de Scanner / Digitalização Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: DADF (duplex de passagem única)

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização Até: mono: 92/96 Lados por minuto / cor: 40/42 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização Até: mono: 46/48 Lados por minuto / cor: 20/21 Lados por minuto

Capacidade de alimentação Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas (ADF)

Fax
Velocidade do Modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumíveis 4

Capacidades dos toners até: Toner preto para 20.000 5 páginas

Capacidade Estimada da unidade de
processamento de imagens

Até: 40,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura

Consumíveis entregues com o
equipamento

Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas 5 5

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel incluído Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Entrada para 250 folhas

Manuseamento de papel opcional Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Tabuleiro para 550 folhas

Capacidade de alimentação de papel Até: standard: 350 páginas / máximo: 900 páginas

Capacidade saída de papel Até: standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas

Tipos de papel suportados Etiquetas de papel, Cartolina, Papel normal, Envelopes, Consulte o guia de papel e materiais especiais.

Tamanhos de papel suportados A6, Oficio, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Letter, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo,
Envelope DL, Folio, Envelope 10

Generalidades 6

Conectividade standard Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo B), Porta USB 2.0 frontal com certificação
de alta velocidade (Tipo A)

Nível de ruído em funcionamento 53 dBA (impressão) / 58 dBA (cópia) / 56 dBA (digitalização)

Ambiente Recomendado de
Funcionamento

Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros / Humidade: 15 a 80% humidade relativa

Garantia do produto 1 ano Onsite Service, resposta no dia útil seguinte

Dimensão do produto / Peso A x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

Energy Star Typical Electricity
Consumption

TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

1 Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite:
www.lexmark.com/ISOspeeds. 2 Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base
no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do
intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel,
velocidade e o uso regular do cliente. 3 Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em
funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. 4 O produto funciona apenas com os toners de
substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais informações. 5 Valor médio de rendimento de
página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. 6 As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em
www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados. Lexmark, Markvision e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados
Unidos e/ou em outros países. Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países e regiões. Mopria®, o logotipo da Mopria®
e a marca nominativa e o logotipo da Mopria Alliance™ são marcas registradas e/ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em
outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental
dosEstados Unidos. EPEAT é um marca registrada do Green Electronics Council registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais
pertencem a seus respectivos proprietários.
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