Lexmark MS811 en MS812 serie
zwart-wit laserprinters
Uitmuntende prestaties. Briljante afwerking.
De Lexmark MS811 en MS812 serie laserprinters produceren indrukwekkende
documenten. Met hoge afdruksnelheden en diverse afwerkingsopties kunnen deze
printers voldoen aan de wensen van de meest veeleisende bedrijven. Op zoek naar
functionaliteit voor dubbelzijdig afdrukken? Kies dan voor de MS811dn of MS812dn. Bent
u op zoek naar productiviteitsoplossingen? Kies voor de MS812de.
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Stel de norm met krachtige
productiviteit.
Behoud uw voorsprong door meer werk in minder tijd
uit te voeren. Deze superefficiënte printers kunnen
zelfs de onder de meest veeleisende omstandigheden
presteren.
Snellere verwerking - Hoge verwerkingssnelheden met tot
2,5 GB uit te breiden geheugen, een 800-MHz Dual-Coreprocessor en Gigabit Ethernet.
Betrouwbare topprestaties - Druk tot 30.000 pagina’s
per maand af met de MS811 of 50.000 pagina’s per maand
met de MS812. En profiteer van minder onderbrekingen
voor onderhoud dankzij de uitmuntende functionaliteit voor
papierverwerking.
Houd taken op gang - Met een maximale invoercapaciteit van
4400 vel en een tonercartridge met extra hoog rendement hoeft
u minder vaak papier toe te voegen of cartridges te vervangen.
Verspil minder tijd aan wachten - Druk af met snelheden van
60 tot 66 pagina’s per minuut en een snelle tijd tot de eerste
pagina van slechts 4 seconden.

Professionele uitstraling.
Slimmer werken.
De MS811 en MS812 laserprinters produceren
documenten die geschikt zijn voor presentaties omdat
ze de pagina’s automatisch afwerken op basis van uw
wensen. Het eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel
maakt het zeer eenvoudig.
Gebruiksvriendelijke displays - Met de heldere 6 cm kleuren
LCD-scherm houdt u alles onder controle. Heeft u behoefte
aan meer controle en productiviteitsoplossingen? Kies voor de
MS812de met het 17,8 cm kleuren touchscreen.
Afwerking met een professionele uitstraling - Kies voor
professionele afwerking met automatische sortering, nieten en
andere afwerkingsfuncties.
Afdrukken op veel verschillende materialen - Dankzij
de geïntegreerde functie voor dubbelzijdig afdrukken7 en de
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afdrukmogelijkheden voor veel verschillende materialen kunt u
meer doen voor uw bedrijf en bespaart u op papier.
Innovatieve toner voor optimale prestaties - Kies voor
betere prestaties met Unison™-toner van Lexmark en profiteer
van consistente kwaliteit van de eerste tot en met de laatste
afdruk.

Intelligente workflow. Veilig
ontwerp.
Deze geavanceerde printers helpen u om
werkprocessen te vereenvoudigen en de productiviteit
te verhogen. Daarnaast zorgen innovatieve
beveiligingsmogelijkheden voor maximale bescherming
van uw essentiële bedrijfsgegevens.
Overal en altijd afdrukken6 - Met deze printers kunt u
afdrukken vanaf desktopcomputers en mobiele apparaten
waarop toepassingen kunnen worden uitgevoerd.
Profiteer van beveiliging op bedrijfsniveau - Vanaf nu
kunt u het gebruik door werknemers verifiëren, autoriseren en
controleren. Daarnaast kunt u gevoelige informatie beschermen
met protocollen voor netwerkbeveiliging die standaard zijn op
deze printers.
Identificeer mogelijke risico’s - Gebruik de functie voor
logbestanden om meer dan 100 variabelen en gebeurtenissen,
waaronder gebruikersactiviteiten, bij te houden. Deze functie is
ontworpen voor realtime-samenwerking met uw systeem voor
inbraakdetectie.
Optionele productiviteitsoplossingen - Wilt u uw taken
vereenvoudigen met workflowoplossingen voor afdrukken op
aanvraag, automatisering van taken, en meer? Kies voor de
oplossingsgerichte MS812de.
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Afdrukken
Display
Afdruksnelheid: tot4
Tijd tot de eerste pagina in

6 cm kleuren LCD display

6 cm kleuren LCD display

Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen

Zwart: 60 pagina’s per minuut

Zwart: 66 pagina’s per minuut

Zwart: 66 pagina’s per minuut

Zwart: 4,4 seconden

Zwart: 4,0 seconden

Zwart: 4,0 seconden

Afdrukkwaliteit

Zwart: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Geheugen / Processor

Standaard: 512 MB / Max.: 2560 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz

Vaste schijf

Optioneel

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume2
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot 3

5000 - 30.000 pagina’s

5000 - 50.000 pagina’s

5000 - 50.000 pagina’s

275.000 pagina’s per maand

300.000 pagina’s per maand

300.000 pagina’s per maand

Supplies5
Rendement lasercartridges

6000¹ pagina’s cartridge, 45.000¹ pagina’s cartridge, 25.000¹ pagina’s cartridge

Imaging unit rendement: tot

100.000 pagina’s, op basis van gemiddeld 3 pagina’s (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking

Cartridge(s) meegeleverd

10.000¹ pagina’s starter retourprogramma tonercartridge

Papierverwerking
Beschikbare papierverwerking
Optionele papierverwerking

Geïntegreerde duplex, 550 vel uitvoerlade, 100 vel multipurpose lader, 550 vel papierlade
Uitvoerlade, 250 vel papierlade, 550 vel papierlade, 2100 vel papierlade, Hi-cap uitvoerlade, Finisher (nieten), 4-bin mailbox, Afsluitbare 250 vel papierlade, Afsluitbare 550 vel papierlade

Invoercapaciteit: tot

Standaard: 650 vel / Max.: 4400 vel

Uitvoercapaciteit: tot
Ondersteunde mediatypes
Ondersteunde mediaformaten

Standaard: 550 vel / Max.: 2550 vel
Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie., Gewoon papier, Geïntegreerde etiketten, Dual Web-etiketten, Karton, Enveloppen, Papieren etiketten,
Transparanten
A6, Oficio, Statement, Legal, Folio, DL envelop, B5 envelop, 10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A4, A5, C5 envelop, Executive, JIS-B5, Letter, Universeel aan te passen afmetingen

Algemeen
Aansluitmogelijkheden (std.)

Optionele netwerkaansluitingen / Optionele interface
aansluitingen (lokaal)

USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), Eén
vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed
gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), Eén
vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed
gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd),
USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Eén vrij intern
interfacekaart-slot, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0
- voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)

MarkNet 8350 802.11b/g/n wireless (intern) / 1284-B parallelle interface-kaart, Seriële RS-232C interface-kaart

Geluidsniveau, tijdens

afdrukken: 58 dBA

Garantie

1 jaar on-site garantie

Afmetingen (HxBxD) / Gewicht

419 x 425 x 510 mm / 23,66 kg

419 x 425 x 510 mm / 23,66 kg

419 x 425 x 510 mm / 23,99 kg

¹ Gemiddeld rendement van aantal standaard pagina’s bepaald volgens ISO/IEC 19752-norm. 2 De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina’s dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt
u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP’s met elkaar vergelijken. 3 Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina’s dat ze per maand
denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina’s per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt
geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. 4 Afdruk- en kopieersnelheden gemeten volgens ISO/IEC 24734, exclusief eerste set testdocumenten. Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOspeeds. 5 Product werkt alleen met vervangende
cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Ga naar www.lexmark.com/regions voor meer informatie. 6 Zie voor meer informatie over de mobiele oplossingen van Lexmark: http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/businesssolutions/mobile-print/index.shtml 7 Modellen met een functie voor dubbelzijdig afdrukken (duplex) voldoen aan ENERGY STAR; alleen MS811dn/dtn, MS812dn/dtn en MS812de.

Unison is een handelsmerk van Lexmark International, Inc. Lexmark behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in
de specificaties. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn handelsmerken van Lexmark
International, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

