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Färg Upp till 23 sid/min Nätverk Duplex

Unison-toner Säkerhet Mobilitet

Färglaserskrivare

Lexmark CS317dn

Ta ditt företag till nästa nivå 
med fantastiska färger

Den här proffsiga färgskrivaren 

på ingångsnivå, med PANTONE®-

kalibrering, säkerställer korrekta 

färger som hjälper till att ta ditt 

företag till nästa nivå.  CS317dn skriver 

ut med en hastighet på upp till 23 

sidor per minut och är en kompakt 

och prisvänlig skrivare som har 

funktioner för avancerad säkerhet, 

nätverk, en LCD-skärm med två rader 

och mobilutskrift.*

Briljant och exakt färg

Lexmarks verktyg för färgmatchning 

och PANTONE-kalibrering ger 

fantastiska färgsidor med en hastighet 

på upp till 23 sidor per minut, så att 

du kan spara tid och pengar genom 

att skriva ut färgbilder och dokument 

internt. Tack vare en dubbelkärnig 

processor och 256 MB standardminne 

(kan utökas till 2,3 GB) skriver du enkelt 

ut dokument med grafik och bilder. 

CS317dn skriver ut första färgsidan 

efter bara 11 sekunder.

Tillförlitlig säkerhet och 
funktioner för mobilutskrifter

Omfattande funktioner för säkert 

nätverk och protokoll är inbyggda 

för att skydda skrivaren, din 

information och ditt nätverk från 

obehörig åtkomst. Skriv ut från 

mobila enheter via en extra WiFi-

adapter eller Lexmarks kostnadsfria 

Mobile Print-app.

CS317dn

*För mobila enheter med Android eller iOS krävs Lexmarks kostnadsfria Mobile Print-app
**Erbjudet gäller om skrivaren har registrerats inom 90 dagar efter inköp. Tillbehör och/eller förbrukningsmaterial, som fixeringsenhet eller bildhanteringsenhet, ingår inte. 
Detaljerad information om alla villkor finns på lexmark.com/myguarantee.

Fyra års garanti

Skulle inte du föredra att köpa 

en skrivare som skyddar din 

investering med en garanti? 

Den prisvärda CS317dn är så 

pass välgjord att vi backar upp 

den med en garanti som täcker 

reparationer inklusive kostnaden 

för reservdelar, om det behövs 

under de fyra första åren**. 

Garantin ger även kostnadsfri 

onlinesupport dygnet runt och 

omfattar teknisk support per 

telefon under arbetstid.

ÅR
Garanti
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Färglaserskrivare

Enastående 
förbrukningsmaterial

Lexmarks exklusiva Unison™-toner 

håller utskriftskostnaderna nere med 

tonerkapaciteter som ger stort värde 

till ett lågt pris. Kassetter för utskrift 

ger upp till 2 300 sidor i färg och 3 000 

sidor i svart. Och kassetterna behöver 

inte skakas, vilket innebär färre avbrott 

och håller arbetet i rörelse. Lexmarks 

utskriftssystem och Unison-tonern 

garanterar konsekvent utskriftskvalitet 

under hela kassettens livslängd och 

förhindrar onödiga utskrifter.

Användarvänlig

CS317dn är lätt att installera, enkel 

att använda och är fullständigt 

kompatibel med nästan alla 

operativsystem och nätverk, vilket 

gör att skrivaren är klar att användas 

på bara några minuter. Den är 

byggd för att hålla och du kan skriva 

ut upp till 5 000 sidor i månaden 

tack vare vår förstklassiga teknik 

för pappershantering.

Övervaka driftstatus och 

förbrukningsnivåer på skrivarens 

användarvänliga LCD-skärm med 

två rader eller från en annan plats 

via webbgränssnittet. Lägg till ett 

extra pappersmagasin för att utöka 

inmatningskapaciteten till 900 sidor 

som ger färre avbrott.

Miljövänlig

Inbyggd tvåsidig utskrift 

spar på papper. Tack vare 

omedelbar uppvärmning minskar 

energiförbrukningen och den första 

sidan skrivs ut redan efter 11 sekunder. 

Välj ett energisparläge (Tyst läge, 

standbyläge eller ekoläge) som 

automatiskt minskar bullernivån 

och strömförbrukningen.

Via Lexmarks insamlingsprogram för 

kassetter (LCCP) erbjuder Lexmark ett 

kostnadsfritt och enkelt sätt att skicka 

in tomma tonerkassetter för hållbar 

återvinning eller återtillverkning. Läs 

mer på http://www.lexmark-emea.

com/LCCP/recycling

lexmark.se
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Lexmark CS317dn funktioner

lexmark.se

Produktspecifikationer Lexmark CS317dn
Skrivare
Skärm 16 tecken, 2 raders APA LCD-display med bakgrundsbelysning

Utskriftshastighet: Upp till2 Svartvitt: 23 sid/min / Färg: 23 sid/min

Tid till första sidan: så snabb som Svartvitt: 10 sekunder / Färg: 11 sekunder

Upplösning Svartvit: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 
1200 dpi

Minne / Processor Standard: 256 MB / Maximalt: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz

Hårddisk Ej tillgänglig

Rekommenderad sidvolym per månad8 500 - 5000 Sidor

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till6 60000 sidor per månad

Tillbehör3

Tonerkassettkapacitet (upp till)1 Svart tonerkassett för 3 000 sidor, Färgkassett (CMY) för 2 300 sidor

Trummans kapacitet är beräknad: upp till4 40,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans1 Tonerkassetter (start) färg (CMY) Return Program 750 sidor, Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return 
Program 1 400 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering Manuell arksmatare 1 ark, Inbyggd duplexenhet, 125 arks utmatningsfack, 250 arks inmatning

Valfritt pappershantering 550 ark pappersmagasin inkl. universalfack för 100 ark

Pappersinmatningskapacitet: Upp till Standard: 250+1 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 900+1 ark på 75 g/m2

Pappersutmatningskapacitet: Upp till Standard: 125 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 125 ark på 75 g/m2

Hanterade mediatyper Se Kartong- och etikettguiden., OH-film, Vanligt papper, Pappersetiketter, Kartong

Hanterade mediastorlekar Oficio, Universell, Brev, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4

Allmänt7

Standardportar Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) fungerar även med 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)

Extra nätverksportar MarkNet N8352 802.11b/g/n trådlös, Extern MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Ljudnivå i drift Utskrifts: 48 dBA

Driftsmiljö Höjd: 0 - 286 meter, Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 16 till 32°C

Garanti5 4 Years Guarantee SMB Line

Storlek (mm - H x B x D) / Vikt 291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg

Artikelnummer 28CC071

1Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. 2Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts 
enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 3Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter 
som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions. 4Den faktiska kapaciteten kan variera 
beroende på andra faktorer, t.ex. enhetens hastighet, pappersstorlek och matningsposition, toner täckning, magasin källa, procentandel av svart/vita utskrifter och 
genomsnittlig utskriftsjobb. 5Erbjudet gäller om skrivaren har registrerats inom 90 dagar efter inköp. Tillbehör och/eller förbrukningsmaterial, som fixeringsenhet eller 
bildhanteringsenhet, ingår inte. Detaljerad information om alla villkor finns på lexmark.com/myguarantee. 6Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal 
utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFPs. 7Skrivare som säljs lyder 
under vissa licens/avtals vilkor. Mer information finns på www.lexmark.com/printerlicense. 8Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper 
kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark 
rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av 
förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.
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Lexmark och Lexmark-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.  Alla 
andra varumärken tillhör sina respektive ägare. ENERGY STAR® är ett registrerat märke i USA.

Standard
Tillval

2-raders LCD

Manuell matning av ett ark

250 arks kapacitet

Dubbelt 550-arksfack med matare för 
100 ark

Justerbart skrivarställ

Vridbar hurts


