
CX625-sarja 
Luotettava. Turvallinen. Tuottava.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A 
kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai 
kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

CX625adhe
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Lexmark CX625 -sarja

*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Ilmoitettu keskimääräinen jatkuva mustan tai CMY-yhdistelmän enimmäisriitto yksipuolistuIostuksessa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävällä 
tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.
***Palkinto perustuu Länsi-Euroopan tietoihin

Lexmark CX625 -sarjan monitoimilaitteilla saat entistä enemmän tehtyä, sillä siinä on kallistettava 17,8 cm:n e-Task-

kosketusnäyttö ja parannetut helppokäyttöominaisuudet. Saat värillisiä tulosteita jopa 37 sivua minuutissa* ja skannaat jopa 94 

kuvaa minuutissa. Lisäksi siihen on saatavilla kiintolevy ja tekstintunnistus.

Valmiina silloin, kun sinäkin

 } 1,2 GHz:n neliydinsuoritin ja 6 Gt:n muisti mahdollistavat 

tulostusnopeuden, joka on jopa 37 sivua/min*. 

 } Laite skannaa jopa 47 sivua minuutissa tai kaksipuolisena 

94 kuvaa.

 } Saatavilla oleva kiintolevymalli parantaa 

järjestelmän suorituskykyä, tehostaa skannausta 

ja tuo lisää tuottavuus- ja helppokäyttösovelluksia, 

kuten  tekstintunnistuksen.

 } Teräskehikko ja kestävä suunnittelu sopivat kovaankin 

käyttöön ja vaikeisiin ympäristöihin.

 } Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat 

parantavat käytettävyyttä.

 } Unison™-vaihtovärikasetit tuottavat jopa 7 000 värillistä 

ja 10 500 mustavalkoista sivua**.

 } Voit jatkaa tulostamista mustalla värillä, vaikka muut 

väriaineet loppuisivat.

Väri, joka tuo säästöjä

 } PANTONE®-kalibroinnin, upotettujen värinäytesivujen 

ja Lexmarkin värien vaihdon ansiosta tulostat tarkat, 

ammattimaiset värit omissa tiloissasi.

 } Säästä väriainetta erilaisten työkalujen ansiosta, joilla 

voit valita, milloin tulostat värillisenä ja kuinka paljon 

käytät väriä.

Toimiva syöttö

 } Luotettava, joustava materiaalinkäsittely tukee kortteja, 

pieniä materiaaleja ja kirjekuoria pääalustalla tai 

kätevällä yhden arkin syötöllä.

 } 251 sivun vakiosyöttö voidaan nostaa 1 451 arkkiin.

Helppoa vuorovaikutusta

 } Kallistettava 17,8 cm:n e-Task-kosketusnäyttö 

helppokäyttö- ja tuottavuussovelluksilla on 

räätälöitävissä omiin tarpeisiisi.

 } Etupuolen USB-liitäntä mahdollistaa suosittujen 

tiedostomuotojen tulostamisen ilman tietokonetta.

 } Pienen jalanjäljen ansiosta laite voidaan sijoittaa 

joustavasti moniin eri paikkoihin.

 } Ota yhteys Ethernetillä, USB:llä tai 

helpoilla mobiilitulostusominaisuuksilla.

Kaiken kattava suojaus 

 } Lexmarkin kaiken kattava suojausrakenne auttaa 

pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa 

ja verkossa.

 } 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.

 } Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien 

keräysohjelmalla (LCCP).
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Lexmark CX625 -sarja

Huomautus 1: Tukee yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa tai yhtä valinnaista 650 arkin kaksoisalustaa ja yhtä valinnaista 550 arkin alustaa, jonka päällä on 650 
arkin kaksoisalusta.
Huomautus 2: Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen 
yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 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. Google Cloud Print on Google Inc:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria-logo™ ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE®, PANTONE®Goe™ ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, 
Inc:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

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

1 CX625, jossa on 17,8 cm:n e-Task-värikosketusnäyttö 
462 x 442 x 608 mm

2 650 arkin kaksoisalusta 
133 x 424 x 416 mm

3 550 arkin alusta 
133 x 424 x 416 mm

Säädettävä jalusta (ei kuvassa) 
521 x 653 x 625 mm

Kääntyvä laatikosto (ei kuvassa) 
263 x 476 x 600 mm

Vakio

Valinnainen
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Tuotetiedot Lexmark CX625ade Lexmark CX625adhe

Tulostus
Näyttö Lexmark e-Task 7 tuuman (17.8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö

Tulostusnopeus: Jopa5 mustavalko: 38 s/min / väri: 38 s/min

Ensimmäisen: sivun tulostusaika mustavalko: <8 sekuntia / väri: <8 sekuntia

Tulostustarkkuus musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Muisti / Suoritin vakio: 2048 Mt / max: 6144 Mt / Quad Core w/ GPU, 1200 MHz

Kiintolevy Saatavana valinnaisena Sisältyy kokoonpanoon

Suositeltava kuukausittainen käyttö 
sivuina1

1500 - 10000 sivua

Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa2 100000 Sivua kuukaudessa

Kopiointi
Kopiointinopeus: Jopa5 mustavalko: 38 kopiota minuutissa / väri: 38 kopiota minuutissa

Ensimmäisen: sivun kopiointiaika mustavalko: 8 sekuntia / väri: 8.5 sekuntia

Skannaus
Skannerityyppi / Skannaus 
automaattisella syöttölaitteella

Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)

A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus: 
Jopa

mustavalko: 94 / 100 sivun puolta minuutissa / väri: 60 / 64 sivun puolta minuutissa

A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa mustavalko: 47 / 50 sivun puolta minuutissa / väri: 30 / 32 sivun puolta minuutissa

Kopiointi/faksaus/skannaus: 
paperinsyöttökapasiteetti: Jopa

ADF: 100 arkkia

Faksaus
Modeemin nopeus Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Tarvikkeet6

Värikasettien riitot jopa: 1 400 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 2 000 sivun musta värikasetti, 5 000 sivun värilliset (CMY) suurikapasiteettiset 
värikasetit, 8 500 sivun mustat suurikapasiteettiset värikasetit, Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittoisuusarvo on 

tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritelty ISO/IEC 19798-standardin mukaan., 7 000 sivun värilliset (CMY) 
erittäin suurikapasiteettiset värikasetit, 10 500 sivun musta erittäin suurikapasiteettinen värikasetti

Kuvansiirtoyksikön arvioitu riitto: jopa4 125,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla

Toimituksessa mukana olevat värikasetit 2 000 sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit, 3 000 sivun musta aloituspalautusvärikasetti

Paperinkäsittely
Mukana tuleva paperinkäsittely 250-arkin alusta-integroitu, 150-arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko

Valinnainen paperinkäsittely 550 arkin alusta, 550 arkin kaksoislokero ja 100 arkin monisyöttölaite

Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa vakio: 250+1 arkkia / max: 1450+1 arkkia

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

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

Tuetut paperikoot 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 
Statement, Universal, Oficio, A6

Yleistä3

Vakioliitännät 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), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A)

Valinnaiset verkkoliitännät Marknet N8372 WiFi Option

Äänitaso toiminnassa Tulostus: 52 dBA / Kopioinnin: 55 dBA / Skannerin: 51 dBA

Määritelty käyttöympäristö Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F), Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft)

Tuotetakuu 1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Koko (mm - K x L x S) / Paino 462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg 462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

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

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen 

luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A 

laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

1”Suositeltava kuukausittainen sivumäärä” auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean 
tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin 
optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. 
2”Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä” on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan 
vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. 3Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaissina. Lisätietoja 
osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense. 4Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen 
kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. 5Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan 
ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOnopeudet. 6Product functions only with replacement cartridges designed for use in a 
specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.


