
Funkcje pozwalające na optymalizację pracy

Rodzina Lexmark C746 Kolorowe drukarki laserowe

Kolorowe drukarki laserowe z rodziny Lexmark C746 zapewniają łatwe w obsłudze 
funkcje praz niezawodne działanie nieodzowne w grupach roboczych średniej wielkości. 
Funkcje oszczędzające energię pozwalają drukować w odpowiedzialny sposób.

Obsługa szerokiej gamy 
nośników
Niezawodny podajnik papieru 
obsługuje różne nośniki, w tym 
również karton, etykiety winylowe, 
banery i inne.

Zaawansowane 
bezpieczeństwo
Chroń swoje urządzenie, dane i 
sieć, korzystając z innowacyjnych 
zabezpieczeń, takich jak 
autoryzacja i uwierzytelnianie.

Drukowanie przyjazne dla 
środowiska
Drukuj w sposób odpowiedzialny, 
korzystając z ustawień Eco, 
umożliwiających niestandardowe 
ustawienia druku oraz trybowi 
hibernacji, która zmniejsza zużycie 
energii do poziomu poniżej 1 W.

Szybki transfer danych
Połączenie z siecią lokalną 
o przepustowości 1 gigabita 
pozwala urządzeniu na szybkie 
przyjmowanie zadań z całej sieci.

Drukowanie z pamięci USB
Port USB z przodu pozwala na 
wygodne, szybkie drukowanie 
plików PDF oraz wielu formatów 
graficznych.

Mniejsze zużycie energii
Błyskawicznie rozgrzewająca się 
grzałka zmniejsza zużycie energii; 
czas wydruku pierwszej strony 
zarówno w czerni, jak i w kolorze to 
tylko 9 sekund.

Elastyczne opcje podajników
Dostosuj opcje podawania papieru, 
instalując opcjonalne szuflady na 
550 arkuszy, szufladę na nośniki 
specjalne i podajnik na 2 000 
arkuszy, po to by spełnić swoje 
potrzeby związane z drukiem.

Łatwe dopasowywanie 
kolorów firmowych
Korzystając z technologii Named 
Colour Replacement możesz 
uzyskać powtarzalne dopasowanie 
kolorów firmowych oraz drukować 
we własnym zakresie materiały 
marketingowe.

Kolorowe wydruki o wysokiej jakości dla 
grup roboczych średniej wielkości

Z opcją Named Color 
Replacement

Bez funkcji Named 
Color Replacement

Żądany kolor 
PANTONE 346 C



Rodzina Lexmark C746 : Krótko o produkcie

•  Dopasuj kolory firmowe w materiałach marketingowych oraz w tekście i grafice istotnych 
dla brandingu, korzystając z technologii Named Colour Replacement (zamiana nazwanych 
kolorów) oraz kalibracji PANTONE®.

•  Szybki procesor oraz gigabitowy Ethernet oznaczają szybki transfer danych oraz szybkie 
przetwarzanie nawet złożonych, kolorowych dokumentów.

•  Drukuj z szybkością maks. 33 stron na minutę z czasem wydruku pierwszej strony 
wynoszącym 9 sekund zarówno w trybie czarno-białym, jak i kolorowym.

•  Kasety o dużej wydajności firmy Lexmark pozwalają wydrukować maksymalnie 12 000 stron 
z kasety czarnej i 7 000 stron z kasety kolorowej.1

•  Czytelny ekran LCD 2,4 cala (6 cm) oraz kolorowa grafika czynią nawigację i 
rozwiązywanie problemów prostymi.

•  Zwiększ pojemność wejściową dzięki opcjonalnym szufladom, umożliwiającym ładowanie 
wielu rodzajów papieru i pozwalającym zwiększyć łączną pojemność do 4 300 arkuszy.

•  Twórz niestandardowe komunikaty, aby zapewnić przydatne informacje, takie jak np. 
numery telefonów pomocy technicznej.

•  Łatwo zarządzaj materiałami eksploatacyjnymi poprzez programowalne alerty wysyłające 
automatyczne przypomnienia o złożeniu ponownego zamówienia.

•  Zużywaj mniej energii elektrycznej dzięki trybowi hibernacji, który zmniejsza zużycie 
energii do poziomu poniżej 1 W oraz spełnia liczne normy zarządzania energią.

•  Użycie niestandardowych ustawień Eco pozwala na wybór z szerokiej gamy ustawień 
oszczędzających energię, papier oraz zużycie tonera.

•  Kasety podlegają programowi zwrotu zużytych wkładów (LCCP), który oferuje do wyboru 
różne, darmowe opcje zwrotu dobrane z myślą o wielkości firmy użytkownika i liczbie 
drukowanych stron. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.lexmark.
com/recycle.2

•  Ogranicz zużycie papieru nawet o 50% oraz zmniejsz swój wpływ na środowisko dzięki 
drukowaniu dwustronnemu.3

Możesz polegać na kolorowych drukarkach laserowych z rodziny C746 w tak ważnych dla firmy 
zadaniach, jak wysokiej jakości drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Szybkość i niezawodność to 
minimalny czas oczekiwania i nieliczne przerwy. Zawsze i szybko otrzymywać będziesz dokumenty o 
żywych kolorach.

Połączenie łatwych w obsłudze funkcji oraz niezawodnego działania sprawia, że procesy biznesowe są 
intuicyjne, a użytkownik wydajny. Zwiększ wydajność dzięki skrótom usprawniającym obieg dokumentów 
opracowanym z myślą o ograniczeniu liczby zbędnych wydruków i uproszczeniu procesów.

Drukowanie przyjazne dla środowiska oraz funkcje oszczędzające energię ułatwiają drukowanie w 
odpowiedzialny sposób. Zużywaj mniejsze ilości materiałów dzięki funkcjom ograniczającym liczbę 
drukowanych stron oraz programom darmowego zwrotu kaset oraz recyklingu.

Kolor wysokiej jakości

Produktywność w zasięgu ręki

Z założenia przyjazne dla środowiska



Rodzina Lexmark C746 : Konfigurator

Kompatybilne z całą rodziną Lexmark C746

Symbol Tonery / kasety z tonerem
C746H1KG C746, C748 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym 

o wysokiej wydajności
C746A1CG C746, C748 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan
C746A1MG C746, C748 Zwrotna kaseta z tonerem magenta
C746A1YG C746, C748 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym
C746H2KG C746, C748 Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej 

wydajności
C746A2CG C746, C748 Kaseta z tonerem cyjan
C746A2MG C746, C748 Kaseta z tonerem magenta
C746A2YG C746, C748 Kaseta z tonerem żółtym
C734X77G Pojemnik na zużyty toner
C734X20G Bęben światłoczuły
C734X24G Bęben światłoczuły, zestaw 4 sztuk

Symbol Meble
3052765 Szafka obrotowa
34T5114 C74x, X74x Podstawa na kółkach

Symbol Opcje pamięci
1025041 256 MB pamięci DRAM DDR2
1025042 512 MB pamięci DRAM DDR2
1025043 1024 MB pamięci DRAM DDR2

14F0245 Karta pamięci flash 256 MB
27X0014 Dysk twardy 160+ GB

Symbol Rozwiązania programowe
57X9000 Karta Lexmark PrintCryption do C/X792, C/X925
41G0195 C746 Karta do obsługi IPDS
41G0196 C746 Karta do emulacji PRESCRIBE
41G0194 C746 Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych

Symbol Połączenia
27X0030 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8250 

802.11b/g/n
1021294 Kabel USB (2 m)
14F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
1021231 Kabel równoległy (3,05 m)
14F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
40X8111 C74x, X74x Zestaw konserwacyjny grzałki 220-240V
40X8307 C74x, X74x Zestaw konserwacyjny pasa przenoszącego
40X5168 Rolka pobierająca
40X5152 Rolka pobierająca, szuflada na nośniki specjalne

Lexmark C746n

Symbol Model
Zawartość opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C746n, 
Kasety startowe z tonerem kolorowym (CMY) 
o wydajności do 6 000 stron*, Kaseta startowa 
z tonerem czarnym o wydajności do 6 000 
stron*, Bęben światłoczuły, Oprogramowanie 
i Dokumentacja na płycie CD, Kabel/
kable zasilające, Przewodnik konfiguracji 
(podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o 
umowie gwarancyjnej / gwarancja, Informacje 
o programie zwrotu zużytych wkładów
*Przeciętna maksymalna wydajność (ilość 
stron znormalizowanych) kasety czarnej i CMY 
dla druku ciągłego w trybie jednostronnym 
określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

41G0020 Lexmark C746n

Symbol Obsługa papieru
27S2100 Szuflada na 550 arkuszy
27S2400 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
27S2650 Szuflada na nośnki specjalne, 550 arkuszy
27S2190 Moduł dystansowy (12,2 cm)

Symbol Pakiety serwisowe
2354996P C746 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
2354997P C746 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta
2355000P C746 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Inne
2355003 C746 Usługa instalacji

Lexmark C746dn

Symbol Model
Zawartość opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C746dn, 
Kasety startowe z tonerem kolorowym (CMY) 
o wydajności do 6 000 stron*, Kaseta startowa 
z tonerem czarnym o wydajności do 6 000 
stron*, Bęben światłoczuły, Oprogramowanie 
i Dokumentacja na płycie CD, Kabel/
kable zasilające, Przewodnik konfiguracji 
(podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o 
umowie gwarancyjnej / gwarancja, Informacje 
o programie zwrotu zużytych wkładów
*Przeciętna maksymalna wydajność (ilość 
stron znormalizowanych) kasety czarnej i CMY 
dla druku ciągłego w trybie jednostronnym 
określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

41G0070 Lexmark C746dn

Symbol Obsługa papieru
27S2100 Szuflada na 550 arkuszy
27S2400 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
27S2650 Szuflada na nośnki specjalne, 550 arkuszy
27S2190 Moduł dystansowy (12,2 cm)

Symbol Pakiety serwisowe
2354996P C746 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
2354997P C746 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta
2355000P C746 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Inne
2355003 C746 Usługa instalacji

Lexmark C746dtn

Symbol Model
Zawartość opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark 
C746dtn, Zawiera szufladę o pojemności 550 
arkuszy, Kasety startowe z tonerem kolorowym 
(CMY) o wydajności do 6 000 stron*, Kaseta 
startowa z tonerem czarnym o wydajności 
do 6 000 stron*, Bęben światłoczuły, 
Oprogramowanie i Dokumentacja na płycie CD, 
Kabel/kable zasilające, Przewodnik konfiguracji 
(podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o 
umowie gwarancyjnej / gwarancja, Informacje 
o programie zwrotu zużytych wkładów
*Przeciętna maksymalna wydajność (ilość 
stron znormalizowanych) kasety czarnej i CMY 
dla druku ciągłego w trybie jednostronnym 
określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

41G0120 Lexmark C746dtn

Symbol Obsługa papieru
27S2100 Szuflada na 550 arkuszy
27S2400 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
27S2650 Szuflada na nośnki specjalne, 550 arkuszy
27S2190 Moduł dystansowy (12,2 cm)

Symbol Pakiety serwisowe
2354996P C746 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
2354997P C746 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta
2355000P C746 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Inne
2355003 C746 Usługa instalacji



Rodzina Lexmark C746 : Dane techniczne

1 Przeciętna maksymalna wydajność kasety czarnej lub CMY określona zgodnie z ISO/IEC 19798. 2 Dostępna nie we wszystkich krajach 3 Niedostępna 
w modelu Lexmark C746n. 4 Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych 
produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron 
drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego 
na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. 5 Maksy-
malny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia 
trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

LCD 2,4 cala

Szuflada na 550 arkuszy

Podajnik o wysokiej pojemności na 
2000 arkuszy

Podstawa na kółkach
Podstawa na kółkach

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Standardowo
Opcjonalnie

Dane techniczne Lexmark C746n Lexmark C746dn Lexmark C746dtn

Drukowanie

Wyświetlacz Wyświetlacz kolorowy LCD 60 mm
Szybkość druku do W czerni: 33 str./min. / W kolorze: 33 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony W czerni: 9 sek. / W kolorze: 9 sek.

Rozdzielczość druku (w kolorze) 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Procesor 800 MHz

Opcje pamięci Standardowo: 512 MB / Maksymalnie: 1536 MB

Dysk twardy Dostępny jako opcja

Zalecany nakład miesięczny4 1500 - 9200 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy5 85000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne

Wydajność materiałów eksploatacyjnych Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 12 000¹ stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 7 000¹ stron
Tonery dostarczane z urządzeniem Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 6 000 stron¹, Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 6 000 stron¹

Obsługa papieru

Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 300 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 
arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy

Odbiornik na 300 arkuszy, Wbudowany moduł druku 
dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca 

podająca na 550 arkuszy

Odbiornik na 300 arkuszy, Wbudowany moduł druku 
dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Szuflada 

na 550 arkuszy, Taca podająca na 550 arkuszy

Opcje obsługi papieru  Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Szuflada na nośniki specjalne 550 arkuszy

Pojemność podajników: do Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 4300 arkuszy Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 4300 arkuszy Standardowo: 1200 arkuszy / Maksymalnie: 4300 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowo: 300 arkuszy / Maksymalnie: 300 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide

Obsługiwane rozmiary nośników Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Inne

Interfejsy standardowe Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Opcjonalne porty sieciowe Wewnętrzny serwer bezprzewodowy MarkNet™ N8250 802.1b/g/n

Opcjonalne porty lokalne Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B

Poziom hałasu podczas pracy 54 dBA

Gwarancja 1 rok gwarancji u klienta, następny dzień roboczy

Energy Star Nie Tak Tak

Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 m

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :  / Waga (kg) 455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg 455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg 582 x 435 x 545 mm / 29.7 kg


