XC6152

A4-multifunksjonsenhet med farger
og mange funksjoner
XC6152de med tre skuffer og
etterbehandler (ekstrautstyr)

Få skarpe utskrifter
for mindre med flotte
farger og profesjonell
etterbehandling

Øk produktiviteten
med funksjonaliteten
og påliteligheten
du behøver

Løsninger som
letter arbeidsflyten
og fleksibiliteten
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Dette er en FCC klasse A-enhet. Ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer.

Sensitive data
forblir sikre

Kutt kostnadene
samtidig som du er
miljøvennlig

Lexmark XC6152

Få mer kraft og
spar penger

Spar tid med den integrerte programvaren og løsningene

Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter

i XC6152. Hold produktiviteten oppe med utskrifts- og

senker ikke farten. XC6152 skanner opptil

skannehastigheter som er raske nok til å holde arbeidet

114 bilder per minutt, og kombinert med den

i gang. Få skarpe utskrifter med flotte farger og

kraftige firekjernersprosessoren, foreviges

profesjonell etterbehandling.

informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og

}} Kopifunksjoner i en rimelig og plassbesparende enhet

nettverksprogrammene raskt.

}} Utskriftshastighet på opptil 50 sider per minutt3

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut når du vil med

}} Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med høy
kapasitet uten risting
}} Mange etterbehandlingsalternativer

Fart for produktivitet med
funksjonaliteten og påliteligheten
du behøver
Produktiviteten forblir høy, til og med store fargeutskriftsjobber
blir fort ferdig. Men utskriftshastigheter på opptil 50 sider per

mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og
valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra
smarttelefoner og nettbrett. XC6152 er også klargjort
for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.
Bedre tilgang for alle med det vippbare e-Taskpanelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i
alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg
uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og
tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med
begrenset syn å betjene enheten*.

minutt holder XC6152 deg i gang.
Minimer ventetiden når en jobb er fullført før du i det hele tatt
reiser deg fra stolen med XC6152s mulighet til å skrive ut en
enkelt fargeside på så lite som 7 sekunder.
Bruk mindre penger og arbeid deg gjennom avanserte
utskriftsjobber med store fotografier og grafikk med
høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren har
behandlingskraften du trenger innebygd.

17KDO6737-1

Sammenligne det med dyre utskriftskontroller fra tredjeparter.

* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549.

Få skarpe utskrifter for
mindre med flotte farger og
profesjonell etterbehandling
Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan gjøre alt
internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig
fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning
kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå
presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE -kalibrering og
®

innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte
fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er
ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

Koble sammen digitale systemer og ustrukturert
innhold uten problemer. Den avanserte
skanneteknologien på XC6152 gjør det raskt
og enkelt.
}} Fjern blanke sider automatisk med registrering og
fjerning av blanke sider*
}} Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse
i full hastighet
}} Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med

Få det perfekte resultatet med etterbehandlingsalternativer

fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den

som oppfyller bedriftens behov.

ikke finner farger

Flere mediealternativer gjør multifunksjonsenheten til et

}} Reduser filstørrelsen og oppretthold

multitalent. Fra 300 g/m2 — et av de tykkeste mediene som er

informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering

tilgjengelig på ark til utskrift av skilt eller omslag — til løvtynt

(Mixed Raster Content)

70 g/m2 papir, og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og

}} Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-

bannere i mellom. XC6152 gjør det mulig å skinne.

sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers,

Mindre styr med høy inntakskapasitet sammenlignet med

optiske glasslinser

mindre omfattende digitale A3-produksjonskopimaskiner. Med

}} Ikke kast bort tid på å starte en jobb på nytt.

en inntakskapasitet på opptil 4 500 ark er det mindre sjanse for

Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå

at du går tom for papir, så du trenger ikke vente eller foreta deg

fortsetter der jobben slapp

noe for å fullføre utskriften.
Forbedre produktiviteten med XC6152 som bare går og går
}} Tonerkassetter med kapasitet for opptil 25 000 sider1
}} Developer varer opptil 300,000 sider4
}} Fotolederenhet varer i opptil 175 000 sider6
}} UnisonTMtonerkassetter uten risting betyr perfekte utskrifter til
siste side uten avbrudd
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Avansert skanneteknologi

* Optional feature. Available with Scan Centre Premium App

Løsninger som letter arbeidsflyten
og fleksibiliteten
Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare,
enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC6152. De innebygde
produktivitetsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

1

Standard eSF-apper som leveres med denne serien er*:

AccuRead OCR

Scan Centre

På mye kortere tid enn det
tar å taste inn informasjon
manuelt, kan dere
lage søkbare filer eller
redigerbart innhold med den
medfølgende AccuRead OCR.
Andre leverandører krever
ekstrabetaling for denne
viktige funksjonen.

En app sender skannede
dokumenter til flere
destinasjoner samtidig med
valgfri leveringsbekreftelse.

Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt
Minimer behovet for opplæring med de nettbrettlignende
funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk
17,8 cm (7 tommers) fargeberøringsskjerm. Bruk sveipe- og
berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet

Skjemaer og favoritter

Kortkopi

Oppbevar ofte brukte
skjemaer og dokumenter
lett tilgjengelig, og spar
penger ved å kutte ut
forhåndsutskrevne skjemaer.

Skann begge sider av ID-/
kredittkort og skriv dem ut
på én side og lagre dem i
en nettverksmappe.

for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:
}} Forhåndsvis hele utskriftsjobben
}} Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB
eller mobilenheter
}} Tilpass snarveier og bokmerker
}} Få avkastning på investeringen med god integrering
}} Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
}} Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads-
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og utskriftshåndtering

Adressebok

Google Drive

Administrer enhetens lagrede
brukerdata, kontakter og
skannedestinasjoner fra
e-Task-berøringsskjermen eller
den innebygde webserveren.

Last opp dokumenter til din
Google Drive konto, inkludert
delte mapper for forretningssamarbeid. Bla gjennom
Google Drive kontoen din og
skriv ut delte dokumenter på
forespørsel.

* Virtual ReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility

Opptil 114 bilder
per minutt

XC6152

1. Intuitiv

2
1

2. Avansert skanner med

fargeberøringsskjerm med

automatisk dokumentmater

nytt e-Task-grensesnitt

for tosidig utskrift

En lyssterk 17,8 cm

Spar tid ved å skanne begge

(7 tommers) skjerm

sider av dokumentet samtidig

bruker kjente sveipe- og

med robuste funksjoner

berøringsbevegelser som

for fargeskanning og en

minimerer opplæringen

inntakskapasitet på opptil

som kreves for å få

150 ark.

brukerne i gang.

6

3

4

5

3. Direkte utskrift

7

Velg mellom en kompakt

andre dokumenter og

stifteenhet for å ytterligere

bildetyper kan skrives

forbedre produktiviteten.

ut direkte fra flashenheter. Du kan til og med
forhåndsvise jobbene
på e-Task-skjermen
før utskrift.

5. UnisonTM Toner-system med

6. Programvareløsninger

Skriv ut på flere papirtyper,

kjøpt verktøy for flåtestyring og

og øk innmatingskapasiteten

høy bildekvalitet, lang

din eksisterende programvare

til opptil 4 500 ark.

systemlevetid og overlegen

og tekniske infrastruktur for å

bærekraft i et innovativt

skape Lexmarks smarte MFP-

utskriftssystem med stor

økosystem. Tilpasningsevnen

kapasitet og uten risting.

sikrer investeringene dine i

Unison

TM

Toner gir jevnt

Lexmarks fargelaserteknologi.
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7. Utvidbare skuffer

Slå sammen eSF-verktøy med

rekvisita med lang levetid

4. Etterbehandlingsalternativer

Microsoft Office-filer og

Lexmark XC6152

Sensitive data forblir sikre
Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket
sammen med ekstern overvåking og administrasjon.
Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering
for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk
(ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale
signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.
Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PINkode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen
til nettverket helt sikker.
Sett en stopper for datalekkasjerpå standard-harddisken med
256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i
multifunksjonsenhetens minne og ikke på harddisken. Dataene er
nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du
er miljøvennlig

Lexmarks bærekraft

Spar strøm med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et

mindre enn 3.5 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn
en halv watt i planlagte av/på -perioder.

markedsføringsslagord. Det er en kjerneverdi som
demonstreres med virkelige handlinger og resultater.

Spar papir og toner på en enkel måte med standard tosidig

Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å

utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-

bevare en sunn planet for kommende generasjoner.

funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkopi-

Vi tar med oss dette engasjementet til kundene

løsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype

Spar strøm og mer med Lexmark UnisonTM Toner som fikserer ved
en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt
kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan

forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser,
slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel
som vår egen.

du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringssentrene

Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt

våre for bærekraftig gjenvinning.

anerkjente miljøstandarder*.
}} Energy Star™
}} Samsvarer med Blue Angel; sertifisering pågår
}} EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks
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bærekrafttiltak, kan du se csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av
IEEE 1680.2-2.

Lexmark XC6152

Produktspesifikasjoner

Lexmark XC6152de

Lexmark XC6152dtfe

Utskrift
Brukerpanel
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil /
Utskriftshastighet: Opptil6

Lexmark e-Task 7-tommer (17,8 cm) fargeberøringsskjerm
sort: 50 sider per minutt / farger: 50 sider per minutt
sort: 7 sekunder / farger: 7 sekunder

Tid til første utskriftsside
Utskriftskvalitet

sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB

Minne

Inkludert i konfigurasjonen

Harddisk

2500 - 25000 Sider

Anbefalt månedlig sidevolum2

200000 sider pr. måned

Maksimal belastning på en måned: Opptil3

Kopi
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil /
Kopihastighet: Opptil6

sort: 50 kopisider i minuttet / farger: 50 kopisider i minuttet
sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.5 sekunder

Tid til første kopiside

Skanning
Skannertype / ADF Scan
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet
sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet
ADF: 150 ark på 75 g/m2

Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil

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

Modemhastighet

Rekvisita

7

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)1
Fotoleder estimert utbytte: Opp til5
Toner(e) levert med produkt8

25 000-siders sort tonerkassett med ekstra høy kapasitet, 20 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet
175000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og ‘’5% dekningsgrad
8,000-siders sort og farge (CMYK) returprogram-tonerkassetter

Papirbehandling
Inkludert papirhåndtering
Valgfri papirhåndtering
Papirkapasitet inn: Opptil

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex,
300-arks utskuff

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2
x 550-arks skuff, Innebygd stifteenhet, 300-arks utskuff

550-arks skuff, Innebygd stifter, 2200-arks skuff

550-arks skuff, 2200-arks skuff

standard: 650 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4500 ark på 75 g/m2

standard: 1750 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4500 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut: Opptil

standard: 300 ark på 75 g/m2 / maksimum: 300 ark på 75 g/m2

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Polyester etiketter, Vinyl etiketter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Index kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal,
Letter, 4 x 6”, Statement, Universal, Oficio, A6

Generelt4
Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification HiSpeed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A)

Nettverkstilkoblinger

ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC

Støynivå ved drift
Spesifisert operasjonsmiljø
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt

Utskrift: 55 dBA / Kopimaskin: 58 dBA / Skannerens: 55 dBA
15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)
763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg

1137 x 649 x 588 mm / 134.7 kg
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1
Gjennomsnittlig utbytte ved ca. 5% utskriftsdekning per farge 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. 4Skrivere
selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. 5Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet,
papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. 6Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO /
IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region.
Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. 8 Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i
samsvar med ISO/IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og internasjonale standarder for EN 55022/EN 55032 utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for
bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.

PARIS
Lexmark XC6152

Fargeberøringsskjerm på 17,8 cm (7 tommer)
Innebygd stifteenhet

100-arks flerbruksmater
Inntakskapasitet på 550 ark
550-arks skuff
550-arks skuff
550-arks skuff
Hjulsokkel

2200-arks høykapasitetsskuff

Standard
Ekstrautstyr
Illustrasjonen viser ett standard
oppsett som kan varierer per modell
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