
MX320/MX420 -sarja
Luotettava. Turvallinen. Tuottava.

MX421ade, jossa on valinnainen lokero



 

*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Ilmoitettu vakiosivujen riittoisuusarvo ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.
***Palkinto perustuu Pohjois-Amerikan ja/tai Länsi-Euroopan tietoihin 

lexmark.fi

MX320/420-sarjan tulostimien tulostusnopeus on jopa 40 sivua minuutissa*, minkä lisäksi moniydinprosessori ja gigatavun muisti 

mahdollistavat faksi- ja kopiointitoiminnot sekä automaattisen asiakirjansyötön. Valittavia yhteystapoja ovat vakio-USB, Gigabit 

Ethernet sekä Wi-Fi. 350 arkin vakiosyöttö kasvaa tarvittaessa 900 arkkiin valinnaisten lokeroiden avulla.

Enemmän valmiiksi

 } Faksaa, tulosta, kopioi ja skannaa moniydinprosessorin ja 

gigatavun muistin voimalla.

 } Tulosta jopa 40 tai 36 sivua minuutissa (mallista riippuen) 

ja skannaa jopa 42 kuvaa minuutissa.

 } Intuitiivinen 10 cm värikosketusnäyttö 

(MX421ade) mahdollistaa sujuvan, tablet-laitteita 

muistuttavan käytön.

 } 6 cm LCD-värinäytöllä (MX321adn, MX321adw) 

voidaan tehdä määrityksiä ja tarkastella 

tärkeitä järjestelmätietoja.

 } Sisäänrakennetut tuottavuussovellukset (MX421ade) 

säästävät aikaa ja parantavat tehokkuutta.

Valmiina silloin, kun sinäkin

 } Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat 

parantavat käytettävyyttä.

 } Vaihdettavat Unison™-värikasetit tuottavat jopa 20 000 

sivua** korkealaatuisia tulosteita.

 } 900 sivun enimmäissyöttökapasiteetti tarkoittaa 

vähempiä keskeytyksiä.

 } Pitkäikäinen, kestävä metallirunko.

Lexmark MX320/MX420 -sarja

Lujatekoinen sisäinen suojaus 

 } Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa 

pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa, 

verkossa ja näiden välisissä siirroissa.

 } Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat 

laitetta hyökkäyksiltä.

 } Valinnaiset suojausratkaisut, kuten Tulosteen vapautus 

(saatavana mallissa MX421ade), tarjoavat tavallista 

luottamuksellista tulostusta edistyneempiä ratkaisuja.

 } Keypoint Intelligence - Buyers Lab myönsi Lexmarkille 

arvostetun BLI PaceSetter -palkinnon asiakirjojen 

kuvauksen turvallisuudesta***.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen

 } Energianhallintaominaisuudet vähentävät 

energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.

 } Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.

 } Kierrätetyn materiaalin käyttö säästää luonnonvaroja.

 } Laitteen luokitus on EPEAT® Silver ja sillä on ENERGY 

STAR® -sertifikaatti.

 } Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien 

keräysohjelmalla (LCCP).
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© 2018 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat 
Apple,Inc.:n tavaramerkkejä. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. EPEAT® on EPEAT, Inc.:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google 
Cloud Print on Google Inc.:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria®-logo™ ja Morpia® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä 
ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.  Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (http:// ww.openssl.org/).

1 MX320-sarja, jossa 6 cm värinäyttö 
18,4 x 15,7 x 16,9 tuumaa
467 x 399 x 429,5 mm

3 550 arkin alusta (MX320-sarja)
5 x 15,7 x 14,7 tuumaa
126 x 389 x 374 mm

Lexmark MX320/MX420 -sarja

2 MX420-sarja, jossa 10,9 cm värikosketusnäyttö 
18,4 x 15,7 x 16,9 tuumaa
467 x 399 x 429,5 mm

4 250 arkin alusta (MX420-sarja)
3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa
95 x 389 x 374 mm

Vakio

Valinnainen
Tukee yhtä valinnaista lokeroa.

tai
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Tuotetiedot Lexmark MX321adn Lexmark MX321adw Lexmark MX421ade

Tulostus
Näyttö 2.5 tuuman (6 cm:n) värillinen LCD-näyttö Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) 

värillinen kosketusnäyttö

Tulostusnopeus: Jopa6 mustavalko: 36 s/min mustavalko: 40 s/min

Ensimmäisen: sivun tulostusaika mustavalko: 6.5 sekuntia mustavalko: 6.25 sekuntia

Tulostustarkkuus musta: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Muisti / Suoritin vakio: 1024 Mt / max: 1024 Mt / Dual Core, 1000 MHz

Kiintolevy Ei saatavilla

Suositeltava kuukausittainen käyttö 
sivuina2

500 - 6000 sivua 1000 - 10000 sivua

Suurin kuukausittainen käyttöaste: 
Jopa3

50000 Sivua kuukaudessa 100000 Sivua kuukaudessa

Kopiointi
Kopiointinopeus: Jopa6 mustavalko: 36 kopiota minuutissa mustavalko: 40 kopiota minuutissa

Ensimmäisen: sivun kopiointiaika mustavalko: 6.5 sekuntia mustavalko: 6.25 sekuntia

Skannaus
Skannerityyppi / Skannaus 
automaattisella syöttölaitteella

Flatbed scanner with ADF / Yksipuolinen Flatbed scanner with ADF / RADF 
(kaksipuolinen skannaus)

A4/Ltr Kaksipuoleinen 
skannausnopeus: Jopa

mustavalko: N/A sivun puolta minuutissa / väri: N/A sivun puolta minuutissa mustavalko: 20 / 20 sivun puolta 
minuutissa / väri: 10.5 / 10.5 sivun puolta 

minuutissa

A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa mustavalko: 42 / 45 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 22 sivun puolta minuutissa

Kopiointi/faksaus/skannaus: 
paperinsyöttökapasiteetti: Jopa

ADF: 50 arkkia

Faksaus
Modeemin nopeus ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Tarvikkeet7

Värikasettien riitot1 jopa: 6 000 sivun värikasetti, 15 000 sivun suurikapasiteettinen värikasetti jopa: 6 000 sivun värikasetti, 15 000 sivun 
suurikapasiteettinen värikasetti, 20 000 

sivun suurikapasiteettinen värikasetti

Kuvayksikön arvioitu riittoisuus: jopa 60000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla

Toimituksessa mukana olevat 
värikasetit1

2 500 sivun palautusvärikasetti 3 000 sivun aloituspalautusvärikasetit

Paperinkäsittely
Mukana tuleva paperinkäsittely 250-arkin alusta-integroitu, 100-arkin monisyöttölaite, 150-arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus

Valinnainen paperinkäsittely 250 arkin alusta, 550 arkin alusta, 550 arkin lukittava alusta

Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa vakio: 350 arkkia / max: 900 arkkia

Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia

Tuetut paperilajit Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Tuetut paperikoot 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Yleistä4

Vakioliitännät USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 
(Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 

toimii myös 1000Base-T-yhteydellä

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 
(Type B), 802.11b/g/n langaton, Ethernet 

10/100BaseTX (RJ-45), toimii myös 
1000Base-T-yhteydellä

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 
(Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Front USB 2.0 Specification Hi-Speed 

Certified port (Type A)

Valinnaiset verkkoliitännät N/A Marknet N8372 WiFi Option

Äänitaso toiminnassa Tulostus: 54 dBA / Kopioinnin: 54 dBA / Skannerin: 55 dBA Tulostus: 55 dBA / Kopioinnin: 55 dBA / 
Skannerin: 55 dBA

Määritelty käyttöympäristö Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Korkeus: 0 - 5000 metriä

Tuotetakuu 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Koko (mm - K x L x S) / Paino 467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lexmark ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

1Keskimääräinen riittoisuus (sivuissa) määritelty ISO/IEC 19798-standardin mukaan. 2”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers 
evaluate Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of 
pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, 
and typical customer usage. 3”Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This 
metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 4Printers are sold subject to certain license/agreement conditions.  See www.
lexmark.com/printerlicense for details. 5Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, 
percentage of black-only printing and average print job complexity. 6Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively 
(ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See 
www.lexmark.com/regions for more details.


