MS620-serien
Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.

MS622de med extra arkmatare

MS622de är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder. Den här enheten är inte avsedd för
användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen. MS621dn är en klass B-enhet.

Lexmark MS620-serien
MS620-serien skriver ut upp till 47 sidor per minut* och funktioner för överlägsen utskriftskvalitet, förbättrad säkerhet, en
inbyggd hållbarhet. Maximera utskriftsprestanda med 1-GHz-processor med dubbla kärnor och upp till 1 GB minne (MS622de),
samtidigt som du kan övervaka och interagera via en LCD-färgskärm (MS621dn) på 6 cm eller surfplatteliknande pekskärm på 10
cm med e-Task (MS622de).

Robust, inbyggd säkerhet
}} Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till
att skydda din information – i dokumentet, på enheten, i
nätverket och överallt däremellan.
}} Ett antal inbäddade funktioner skyddar enheten
mot angrepp.
}} Få mer än bara normala konfidentiella utskrifter med

Få mer gjort

extra säkerhetslösningar som Print Release och Lexmark

}} Skriv ut upp till 47 sidor per minut.

Secure dokument Monitor.

}} Hantera din utskrifter med hjälp av en 1-GHz-processor
med dubbla kärnor och upp till 1 GB minne och hårddisk
som tillval (för MS622de).

}} Keypoint Intelligence – Buyers Lab gav Lexmark den
prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i Document
Imaging Security***.

}} Du kan enkelt konfigurera och övervaka viktig
systeminformation via en LCD-färgskärm på 6
cm (MS621dn).
}} Intuitiv 10 cm färgpekskärm (MS622de) ger jämna,
surfplatteliknande interaktion.

Redo när du är det
}} Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter
ökar drifttiden.
}} Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till
25 000 sidor** i hög kvalitet.
}} Den maximala inmatningskapaciteten på 2 300 sidor
innebär färre avbrott.
}} Den kraftiga metallramen är designad för att hålla länge.

Med tanke på planetens bästa
}} Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning
vid aktiv användning eller viloläge.
}} Funktion för dubbelsidig utskrift som standard
sparar papper.
}} Användningen av insamlat och återvunnet material i
tillverkningsprocessen sparar på naturresurser.
}} Enheten är klassad EPEAT® Silver- och ENERGY
STAR® -certifierad.
}} Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmark Cartridge
Collection Program (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Genomsnittlig standardsidkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.
***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa
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Lexmark MS620-serien

1

MS621-serien med färgskärm på 6 cm

2

MS622-serien med färgpekskärm på 10,9 cm

3

550-arksfack

4

250-arksfack

11,9 × 15,7 × 14,7 tum
303 × 399 × 374 mm
5 × 15,7 × 14,7 tum
126 × 389 × 374 mm

11,9 × 15,7 × 14,7 tum
303 × 399 × 374 mm
3,7 × 15,7 × 14,7 tum
95 × 389 × 374 mm

Standard
Tillval
Stöder upp till tre extra fack.

© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.
Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrintlogotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA. EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra
länder. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och
servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.
Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (http:// www.openssl.org/).
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Produktspecifikationer

Lexmark MS621dn

Lexmark MS622de

Skrivare
2,4-tums (60 mm) LCD-färgskärm

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3” (10,9 cm)
Svartvitt: 47 sid/min

Utskriftshastighet: Upp till6

Svartvitt: 6 sekunder

Tid till första sidan: så snabb som

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

Upplösning
Minne / Processor
Hårddisk

Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB / Dual Core, 1000 MHz

Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB / Dual Core, 1000
MHz

Ej tillgänglig

Alternativ tillgängligt
2000 - 20000 Sidor

Rekommenderad sidvolym per månad2

175000 sidor per månad

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp
till3

Tillbehör7
Kassett för 6 000 sidor, Högavkastningspatron 15 000 -sidor,
Tonerkassett Extra High Yield 20,000 -sidor, Tonerkassett
med mycket hög kapacitet för 25 000 sidor

Tonerkassettkapacitet (upp till)1

Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet:
Upp till
Tonerkassetter som ingår vid leverans

1

Kassett för 6 000 sidor, Tonerkassett Extra High Yield 20,000
-sidor, Svart High Yield kassett 15.000 -pages, Tonerkassett
med mycket hög kapacitet för 25 000 sidor

60000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassett (start) svart Return Program 6 000 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering
Valfritt pappershantering
Pappersinmatningskapacitet: Upp till
Pappersutmatningskapacitet: Upp till
Hanterade mediatyper
Hanterade mediastorlekar

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack
250-arksfack, 550-arksfack, Låsbart fack för 550 ark
Standard: 650 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m2
Standard: 250 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 250 ark på 75 g/m2
Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio,
A6

Allmänt4
Standardportar

Extra nätverksportar / Extra lokala portar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B),
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad
USB 2.0-port (typ A)

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB
2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB
2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A)

Marknet N8370 WiFi Option, Marknet N8372 WiFi Option

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet
Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C
seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Utskrifts: 56 dBA

Ljudnivå i drift
Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 5000 meter
1-Year Return-to-Base Service

Garanti
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt

303 x 399 x 374 mm / 15.8 kg

303 x 399 x 374 mm / 16.1 kg

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarig för eventuella fel
eller försummelser.
MS622de är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder. Den här
enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.
MS621dn är en klass B-enhet.

1
Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. 2”Rekommenderad månads sidvolym” är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera
Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet
sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning,
hastighet och vanlig kundanvändning. 3”Maximal månadssatscykel” definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishiftoperation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. 4Skrivare säljs under vissa villkor för
licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. 5Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet,
pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. 6Utskriftshastigheter mätt
i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produktfunktionerna är endast utrustade med
ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.
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