
Lexmark MX931dse
Ett kraftfullt och större format till din skrivarpark



Lexmark MX931dse
Lexmark MX931dse multifunktionsskrivare mono A3 är utformad för säkerhet, mångsidighet och prestanda för stora arbetsgrupper i

hastigheter på upp till 35 sidor per minut*. Tvåsidig skanning och en 17,78 cm stor surfplatteliknande pekskärm gör det enkelt att

hantera såväl skannings- som utskriftsjobb.

Produktivitet är i en låda
 Den inkluderar arbetsflödeslösningar såsom Scan Center

för enkel dokumentdirigering, teckenigenkänning (OCR)
och intelligent lagringsenhet (ISD) för SSD-lagring med
applikationer som är färdiga att aktiveras.

 En stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt
slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.

 Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp
till 37 000 sidor**.

Flexibel inmatning och utmatning
 Skriv ut och skanna pappersstorlekar på upp till A3 (297 x

420 mm).

 Standardkapacitet för inmatning är 620 sidor. Tillval av
magasin för att utöka pappersinmatningskapaciteten upp
till 5 140 sidor.

 Efterbehandlingstillvalen inkluderar en häftnings- och en
hålslagarenhet.

Säkerhet genom design
 Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i

dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla
punkter på vägen.

 Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en
pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör
autentisering, systemintegritetskontroller och
kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt
fingeravtryck i systemet.

Ständig fokus på hållbarhet
 MX931dse är designad för cirkulär ekonomi.

 Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans
med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna
EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.

 Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av
tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling
av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer
återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

Få ökad kraft med IoT
 Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade

med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals
datapunkter.

 När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan
du optimera prestandan och drifttiden med
extrafunktioner som proaktiv service och automatisk
påfyllning av förbrukning.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning
utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär
korrigeringsåtgärder.

Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutskrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera
beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.
Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

*
**

***
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1 Multifunktionsskrivare med pekskärm
på 17,8 cm
767.9 x 590 x 699.3 mm

2 Multimatare för 100 ark
utgör en del av basmodellen

3 Pappersmagasin för 520 ark
utgör en del av basmodellen

4 Utmatningsfack för 400 ark
utgör en del av basmodellen

5 magasin för 3 x 520 ark med hjul
381.6 x 615.7 x 620 mm

6 Tandemmagasin för 2520 ark med hjul
381.6 x 615.7 x 620 mm

7 Magasin för 520 ark med hjulskåp
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620
mm

8 magasin för 520 ark
133.5 x 540 x 586 mm

9 Kuvertmagasin
160 x 684 x 664 mm

10 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)
491 x 751 x 526 mm

11 Dubbelt insamlingsfack
123 x 447 x 378 mm

12 Inbyggd häftenhet
238 x 478 x 460.5 mm

13 Häft- (2/3) och hålslagsenhet
983 x 962 x 653 mm

14 Arbetsbord
58 x 301 x 486 mm

Standard

Tillval

P/N Hårdvara
32D0071 Lexmark MX931dse

P/N Tillbehör
63D0H00 Lexmark MX931 svart 37K

tonerkassett
63D0Z00 Lexmark MX931

bildhanteringsenhet, 81,5K,
svart

P/N Pappershantering
32D0800 magasin för 520 ark
32D0801 Magasin för 520 ark med

hjulskåp
32D0802 magasin för 3 x 520 ark med

hjul
32D0803 Tandemmagasin för 2520 ark

med hjul
32D0804 Kuvertmagasin
32D0816 Magasin för 2 000 ark

(sidovagn)
32D0818 Dubbelt insamlingsfack
32D0820 Inbyggd häftenhet
32D0821 Häft- (2/3) och hålslagsenhet
32D0822 Häft- (2/4) och hålslagsenhet
32D0827 CX93x/MX93x svensk häft- och

hålslagsenhet för 2000 ark

P/N Memory Options
27X0400 500+ GB hårddisk

P/N Application Solutions
57X0300 Kontakt Autentisering Enhet
57X0301 Kontaktlös Autentisering Enhet

(Contactless Authentication
Device)

82S1203 IPDS Licens
82S1204 Bar Code Licens

P/N Anslutningar
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
37X6350 Analogt faxkort
57X7040 English Keyboard Kit

P/N Furniture
32D0808 CX93x/MX93x Arbetsbord

Lexmark MX931dse

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet eller häft- och hålslagsenhet.
Vid installation av häft- och hålslagsenhet måste du även installera 520-pappersmagasin med hjulskåp, 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul.
Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Det fungerar inte med
pappersmagasin för 520 ark med hjulskåp.
Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.



Produktspecifikationer Lexmark MX931dse
Utskrift
Skärm Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)

Utskriftshastighet Upp till: Svartvitt: 35 sid/min 1 (A4)

Tid till första sidan så snabb som: Svartvitt: 4.5 sekunder

Upplösning Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)

Minne Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB

Hårddisk Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Rekommenderad sidvolym per månad 4,000 - 20,000 Sidor 2

Maximal utskriftskapacitet per månad Upp till: 150 000 sidor per månad 3

Kopiering
Kopieringshastighet Upp till: svartvitt: 35 sid/min 1 (A4)

Tid för första kopia så snabb som: svartvitt: 6.4 sekunder

Skanna
Skanner typ / Skanning ADF Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (vändande duplex)

A4/Ltr Skanningshastighet Upp till: dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (färg)

A4/Ltr Skanningshastighet Upp till: svartvitt: 55/55 Sidor per minut / färg: 55/55 Sidor per minut

Inmatningskapacitet för papper till
kopiering/fax/skanning

Upp till: ADF: 110 ark på 75 g/m²

Tillbehör 4

Kapacitet tonerkassett upp till: Svart tonerkassett för 37,000 5 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU Upp till: 81,500 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans Tonerkassett svart 18 500 sidor 5 5

Pappershantering
Ingår pappershantering Multifunktionsmatare för 100 ark, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray

Pappershantering tillä 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Inbyggd häftning, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Häftare
och hålslag, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray

Pappersinmatningskapacitet Upp till: Standard: 620 ark på 75 g/m² / Maximalt: 5140 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m² / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m²

Hanterade mediatyper Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hanterade mediastorlekar A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert,
Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Allmänt
Standardportar Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi

Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)

Extra nätverksportar Marknet N8372 WiFi Option

Ljudnivå i drift 51 dBA (Utskrift) / 56 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner)

Driftsmiljö Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C

Garanti 1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Storlek / Vikt H x B x D: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 53 kg

ENERGY STAR Typical Electricity
Consumption

TEC: 0.52 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

1 Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 2 "Rekommenderad
månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på
enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive:
leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. 3 "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan
leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.
4 Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. 5 Medelvärde för standardavkastning som deklarerats

enligt ISO / IEC 19752.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning
utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär
korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA ® och Mopria ®-logotypen och Mopria
alliance TM -ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är
strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som
tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE ® tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.se


	Produktivitet är i en låda
	Flexibel inmatning och utmatning
	Säkerhet genom design
	Ständig fokus på hållbarhet
	Få ökad kraft med IoT
	

