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Ekran dotykowy

Rozwiązania

do 47 str./min.

Sieć

Rodzina kolorowych drukarek laserowych Lexmark C792

Elastyczny i niezawodny druk kolorowy

* Druk dwustronny nie 
jest możliwy w modelu 
C792e.

Druk dwustronny*Rodzina Lexmark C792
Rodzinę kolorowych drukarek laserowych Lexmark 
C792 cechuje solidna konstrukcja, doskonały druk 
kolorowy, niezrównana obsługa nośników, elastyczne 
opcje wykańczające i kolorowy ekran dotykowy.

Inne dostępne modele:
Lexmark C792e : ciesz się zaletami kolorowej drukarki laserowej dla grup roboczych, łączącej wytrzymałą 
konstrukcję z obsługą wielu nośników i intuicyjnym kolorowym ekranem dotykowym.
Lexmark C792de : zawiera moduł druku dwustronnego
Lexmark C792dte : zawiera moduł druku dwustronnego i dodatkową szufladę na 550 arkuszy
Lexmark C792dhe : zawiera moduł druku dwustronnego, dysk twardy, trzy podajniki na 550 arkuszy, 1 GB 
pamięci i podstawę na kółkach



Funkcje, które pomagają 
w zoptymalizowaniu 
pracy

2) Elastyczne opcje wyjściowe
Wybierz jedną z czterech opcji: mailbox 5-
przegrodowy, układacz offsetowy, finiszer ze 
zszywaczem i finiszer ze zszywaczem i dziurkaczem.

3) Druk bezpośredni USB
Umieszczony z przodu port USB pozwala na 
wygodny podgląd i drukowanie większości formatów 
plików graficznych wprost z urządzenia.

4) Rozwiązania firmy Lexmark
Wyeliminuj niepotrzebne wydruki i uprość procesy 
robocze dzięki rozwiązaniom programowym 
fabrycznie zapisanym w urządzeniu. Wybierz 
dodatkowe rozwiązania Lexmark pasujące do 
specyficznych potrzeb w zakresie obiegu zadań.

7) Funkcje przyjazne dla środowiska
Drukuj odpowiedzialnie dzięki przyjaznym funkcjom 
(takim jak tryb ekologiczny), które pozwalają 
zmniejszyć zużycie papieru i toneru, oraz 
przyciskowi Sleep umożliwiającemu zaoszczędzenie 
energii.

6) Wydajny toner
Kaseta Lexmark o ekstra wysokiej wydajności 
umożliwia wydruk do 20 000* stron co zmniejsza 
liczbę interwencji, zużywanych kaset oraz koszta.

5) Dodatkowe podajniki
Drukuj na różnych rodzajach papieru i zwiększ 
łączną pojemność wejściową do 3200 arkuszy.
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1) Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala 
(10,9 cm) pozwala łatwo i pewnie obsługiwać 
drukarkę z wykorzystaniem inteligentnej i intuicyjnej 
nawigacji, łatwego dostępu do mechanizmów i 
skrótów obiegu zadań oraz możliwości podglądu 
dokumentów i zadań wydruku bezpośrednio w 
urządzeniu.

Kolorowa drukarka 
laserowa Lexmark C792de 
z opcjonalnymi szufladami 
wejściowymi, dyskiem 
twardym, finiszerem i 
podstawą na kółkach.
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* Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/ IEC 19798.

Rodzina Lexmark C792 : Kluczowe cechy



Rodzina Lexmark C792 : Krótko o produkcie

* Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/ IEC 19798.
** Druk dwustronny nie jest możliwy w modelu C792e.

Rodzina Lexmark C792 przeznaczona dla średnich i dużych grup roboczych 
pozwala zaspokoić potrzeby aktywnych środowisk roboczych wymagających druku 
kolorowego. Więcej wyrazistych, profesjonalnych wydruków na szerokiej gamie 
nośników bez zlecania prac na zewnątrz. Dzięki zastosowanej w rodzinie C792 
zaawansowanej technologii laserowej dostajesz powtarzalne, perfekcyjne wydruki 
kolorowe.

l	 	Kaseta Lexmark o ekstra wysokiej wydajności, oferująca wydajność do 20 000* 
stron

l	 	Druk jedno- i dwustronny** z szybkością do 47 str./min w czerni i w kolorze

l	 	Kalibracja PANTONE® zapewnia powtarzalne kolory

l	 	Funkcja zamiany kolorów pozwala na łatwe pasowanie kolorów

l	 	Technologia Lexmark Color Care pozwala na zarządzanie wykorzystaniem koloru i 
kontrolę kosztów

l	 	Szybko nagrzewająca się grzałka pozwala na obniżenie zużycia energii i skraca 
czas wydruku pierwszej strony

Niezawodny druk kolorowy

Wybierz spośród różnych modeli, taki który będzie najlepiej odpowiadał Twoim 
potrzebom. Wybierz jedną z opcji obsługi papieru, zwykle dostępnych tylko w 
droższych produktach.

l	 	Niezwykle niezawodny mechanizm podawania papieru obsługuje różnorodne 
nośniki, takie jak karton, etykiety, odporne na promienie UV nośniki zewnętrzne, 
banery, itd.

l	 	Solidne opcje wyjścia, w tym mailbox z pięcioma przegrodami dającymi się 
przypisać do użytkownika, układacz offsetowy, finiszer ze zszywaczem i finiszer ze 
zszywaczem i dziurkaczem.

l	 	Możliwość rozszerzenia pojemności wejścia do 3200 arkuszy dzięki podajnikowi o 
wysokiej wydajności i dodatkowej szufladzie.

l	 	Dodatkowe interfejsy i karty i rozwiązań dla aplikacji umożliwiają integrację z 
większością środowisk IT.

Elastyczność

Rodzina drukarek Lexmark C792 została zaprojektowane pod kątem łatwej obsługi i 
konserwacji.

l	 	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala (10,9 cm) z potwierdzeniem 
akustycznym pozwala na intuicyjną obsługę zadań.

l	 	Funkcja podglądu wydruku pozwala wydrukować wybrany dokument lub określone 
strony dokumentu.

l	 	Lampki kierunkowe na urządzeniu dają wizualne podpowiedzi przy obsłudze zadań 
i serwisowaniu urządzenia.

l	 	Możliwość zmiany ustawień druku dwustronnego** lub zszywania bezpośrednio w 
urządzeniu.

l	 	Dostępne są programy do zarządzania bazą urządzeń.

l	 	Przycisk włączający tryb uśpienia i hibernacji pozwala na zmniejszenie kosztów 
energii.

Łatwa i intuicyjna obsługa



Rodzina Lexmark C792 : Rozwiązania

Drukuj mniej i oszczędzaj.
Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka takie 
stwierdzenie wygłaszane przez firmę zajmującą 
się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku 
może wydawać się dziwne. Jednak po rozważeniu 
średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) 
oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia kosztów 
wydruku o 30%* dzięki aktywnemu zarządzaniu 
drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. 
Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark oferują 
innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy 
oraz redukcji wpływu na środowisko. Nasze działania 
mają na celu zapewnienie Ci pomocy w zmniejszeniu 
liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze
Weliminuj niepotrzebne wydruki i uprość procesy robocze dzięki rozwiązaniom Lexmark. Rodzina drukarek C792 zawiera 
platformę Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), która umożliwia zaimplementowanie wielu programów bezpośrednio w 
urządzeniu. Rozwiązania utworzone z myślą o produktywności pozwalają uprościć lub nawet wyeliminować procesy zużywające 
dużo papieru.

Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania zainstalowane fabrycznie w rodzinie C792. Szeroki wachlarz dodatkowych rozwiązań Lexmark 
pozwala dostosować się do stosowanych procedur roboczych.

Rozwiązania

Formularze i ulubione dokumenty
Zlikwiduj marnotrawstwo czasu i zasobów związane 
z używaniem wstępnie zadrukowanych formularzy. 
Przechowuj online często używane formularze, 
materiały marketingowe lub inne dokumenty i drukuj 
je na żądanie.

Ustawienia ekologiczne
Wybierz jedno z ustawień pozwalających zmniejszyć 
zużycie energii, papieru i toneru.

Prezentacje
Wyświetl na kolorowym ekranie dotykowym 
spersonalizowany przewijany pokaz slajdów w celu 
promocji firmy i produktów lub przekazania ważnych 
informacji klientom lub pracownikom.

Tło i wygaszacz ekranu
Użyj logo firmy lub spersonalizowaną wiadomość jako 
tło ekranu dotykowego lub wybierz jeden z czterech 
ekranów preinstalowanych w urządzeniu.

Zmień język**
Łatwo możesz przełączyć język wyświetlany na 
ekranie dotykowym – urządzenie obsługuje 18 
języków.

* Źródło: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», sierpień, 2008
** Opcja zmiany języka dostępna podczas instalacji



Rodzina Lexmark C792 : Wyróżniki

Zrób trwałe wrażenie dzięki nagradzanym 
drukarkom kolorowym
Dokumenty, które drukujesz, stanowią ważną część Twojego 
wizerunku. Dlatego właśnie laserowe drukarki kolorowe Lexmark 
pozwalają firmom na zwiększenie produktywności i wyróżnianie 
się wyrazistym kolorami. Możliwość drukowania z profesjonalną 
jakością bez zlecania wydruków na zewnątrz pozwala błyskawicznie 
zwiększyć siłę oddziaływania i zaoszczędzić środki. W celu 
osiągnięcia dalszych oszczędności firma Lexmark oferuje także 
szereg narzędzi do sterowania dostępem do druku w kolorze.

Funkcje

W zasięgu ręki

Innowacyjne rozwiązania zabezpieczające Lexmark pozwalają nie martwić się o cenne dane firmowe. Ich ochrona jest 
realizowana na każdym etapie, od przesyłania informacji przez sieć do wydruku stron dokumentu.

l	 	Nowoczesne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, 
w tym LDAP, pomagają chronić Twoje urządzenie i dane.

l	 	Opcjonalny czytnik kart zapewnia dodatkową warstwę 
zabezpieczeń.

l	 	Szyfrowanie dysku twardego pozwala chronić dane na 
dysku twardym.

l	 	Automatyczne, planowane lub ręczne czyszczenie dysku 
twardego.

l	 	Wsparcie dla bezpiecznych protokołów sieciowych IPSec, 
SNMPv3 i 802.1x 

l	 	Tworzenie dziennika zdarzeń służącego śledzeniu i 
identyfikacji zagrożeń.

Ochrona informacji

Zawsze rzeczywisty obraz
Firma Lexmark dba o to, aby oferowane produkty były zaprojektowane i wyprodukowane w sposób 
zapewniający najwyższą jakość wydruków i niezawodność. Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji, wydłuż 
czas eksploatacji drukarek Lexmark i twórz trwałe wydruki, zawsze stosując oryginalne materiały 
eksploatacyjne, usługi i części firmy Lexmark. Drukarki laserowe serii Lexmark C792 są oferowane z 
roczną gwarancją. Oferujemy także możliwość wydłużenia gwarancji chroniąc przed nieoczekiwanymi 
wydatkami lub przestojami.

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 
to najważniejszy punkt dostępu do drukarki. 
Personalizowany interfejs o przekątnej 4,3 cala (10,9 
cm) pozwala wyświetlić miniatury dokumentów przed ich 
wydrukiem oraz zmodyfikować przy użyciu urządzenia 
zadania drukowania. Bezpośrednio z ekranu dotykowego 
istnieje także możliwość wyświetlenia, wyboru i 
wydrukowania określonych stron. Łatwa, intuicyjna 
nawigacja zapewnia szybki dostęp do najczęściej 
używanych funkcji, skrótów i procedur. Nowe funkcje 
czujnika interaktywnego zapewniają sygnalizację 
dźwiękową, pozwalając łatwo wykonać każdą operację, 
potwierdzając dotknięcie ekranu oraz wskazując na 
wykonywanie akcji.



Rodzina Lexmark C792 : Konfigurator

Drukowanie z myślą o środowisku
Na odpowiedzialnym drukowaniu zyskują wszyscy — firma, budżet i środowisko. Nagradzane 
produkty firmy Lexmark zostały zaprojektowane pod kątem łatwości obsługi, wysokiej jakości 
wydruków i niezawodnej wydajności, a jednocześnie wyposażone w innowacyjne funkcje, 
które pomagają zmniejszyć liczbę nabojów zużywanych przez cały okres funkcjonowania 
drukarki oraz oszczędzić papier i energię. Naszym celem jest zaprojektowanie, zapakowanie 
i dostarczenie innowacyjnych produktów i rozwiązań w sposób przyjazny dla środowiska.

Lexmark C792de

Odbiornik na 500 arkuszy

Taca podająca na 550 arkuszy
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Szuflada na 550 arkuszy Szuflada na 550 arkuszy
Podajnik o dużej pojemności na 

2000 arkuszy

Moduł dystansowy Podstawa na kółkach (Wymagana 
przy ustawianiu na podłodze)

Układacz offsetowy na 500 
arkuszy

Finiszer zszywający na 500 
arkuszy

Finiszer zszywająco-dziurkujący 
na 500 arkuszy

Mailbox 5-półkowy

Standard
Opcjonalne



Rodzina Lexmark C792 : Konfigurator

Lexmark C792e

Symbol	 Model
Zawartość	opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792e, 
Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, 
żółtym i czarnym o wydajności do 11 000* stron., 
Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności 
do 8500* stron, Dysk CD z oprogramowaniem 
i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje 
konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki 
ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na 
temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

47B0070	 Lexmark	C792e

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
C792X1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792A1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	do	C792	i	X792
C792A1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	do	C792	i	X792
C792A1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	do	C792	i	X792
C792A1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	do	C792,	X792
C792X2KG	 Kaseta	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2CG	 Kaseta	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2MG	 Kaseta	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2YG	 Kaseta	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X77G	 Pojemnik	na	zużyty	toner	do	C792,	X792
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)

Symbol	 Obsługa	papieru
47B0110	 Szuflada	na	550	arkuszy	do	C792,	X792
47B0111	 Podajnik	o	dużej	pojemności	2000	arkuszy	do	C792,	X792
47B1101	 Mailbox	5-półkowy	do	C792,	X792

47B1102	 Układacz	offsetowy	na	500	arkuszy		do	C792,	X792
47B1100	 Finiszer	ze	zszywaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B1103	 Finiszer	ze	zszywaczem	i	dziurkaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B0112	 Moduł	dystansowy	do	C792,	X792
47B0113	 C792	Podajnik	na	papier	banerowy

Symbol	 Meble
47B0114	 Podstawa	na	kółkach	do	C792,	X792

Symbol	 Pakiety	serwisowe
2353754P	 C792	2	lata	gwarancji	(1+1)	,	naprawa	u	klenta
2353755P	 C792	3	lata	gwarancji	(1+2),	naprawa	u	klienta
2353758P	 C792	1	rok	odnowy	gwarancji,	naprawa	u	klienta

Symbol	 Inne
2353761	 Usługa	instalacyjna	C792

Lexmark C792de

Symbol	 Model
Zawartość	opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792de, 
Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, 
żółtym i czarnym o wydajności do 11 000* stron., 
Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności 
do 8500* stron, Dysk CD z oprogramowaniem 
i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje 
konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki 
ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na 
temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

47B0071	 Lexmark	C792de

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
C792X1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792A1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	do	C792	i	X792
C792A1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	do	C792	i	X792
C792A1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	do	C792	i	X792
C792A1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	do	C792,	X792
C792X2KG	 Kaseta	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2CG	 Kaseta	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2MG	 Kaseta	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2YG	 Kaseta	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X77G	 Pojemnik	na	zużyty	toner	do	C792,	X792
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)

Symbol	 Obsługa	papieru
47B0110	 Szuflada	na	550	arkuszy	do	C792,	X792
47B0111	 Podajnik	o	dużej	pojemności	2000	arkuszy	do	C792,	X792
47B1101	 Mailbox	5-półkowy	do	C792,	X792

47B1102	 Układacz	offsetowy	na	500	arkuszy		do	C792,	X792
47B1100	 Finiszer	ze	zszywaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B1103	 Finiszer	ze	zszywaczem	i	dziurkaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B0112	 Moduł	dystansowy	do	C792,	X792
47B0113	 C792	Podajnik	na	papier	banerowy

Symbol	 Meble
47B0114	 Podstawa	na	kółkach	do	C792,	X792

Symbol	 Pakiety	serwisowe
2353754P	 C792	2	lata	gwarancji	(1+1)	,	naprawa	u	klenta
2353755P	 C792	3	lata	gwarancji	(1+2),	naprawa	u	klienta
2353758P	 C792	1	rok	odnowy	gwarancji,	naprawa	u	klienta

Symbol	 Inne
2353761	 Usługa	instalacyjna	C792

Lexmark C792dte

Symbol	 Model
Zawartość	opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792de, 
Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, 
żółtym i czarnym o wydajności do 11 000* stron., 
Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności 
do 8500* stron, Szuflada na 550 arkuszy, Dysk 
CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable 
zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie 
lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji 
/ gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu 
zużytych wkładów Lexmark

47B0072	 Lexmark	C792dte

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
C792X1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792A1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	do	C792	i	X792
C792A1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	do	C792	i	X792
C792A1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	do	C792	i	X792
C792A1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	do	C792,	X792
C792X2KG	 Kaseta	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2CG	 Kaseta	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2MG	 Kaseta	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2YG	 Kaseta	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X77G	 Pojemnik	na	zużyty	toner	do	C792,	X792
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)

Symbol	 Obsługa	papieru
47B0110	 Szuflada	na	550	arkuszy	do	C792,	X792
47B0111	 Podajnik	o	dużej	pojemności	2000	arkuszy	do	C792,	X792
47B1101	 Mailbox	5-półkowy	do	C792,	X792

47B1102	 Układacz	offsetowy	na	500	arkuszy		do	C792,	X792
47B1100	 Finiszer	ze	zszywaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B1103	 Finiszer	ze	zszywaczem	i	dziurkaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B0112	 Moduł	dystansowy	do	C792,	X792
47B0113	 C792	Podajnik	na	papier	banerowy

Symbol	 Meble
47B0114	 Podstawa	na	kółkach	do	C792,	X792

Symbol	 Pakiety	serwisowe
2353754P	 C792	2	lata	gwarancji	(1+1)	,	naprawa	u	klenta
2353755P	 C792	3	lata	gwarancji	(1+2),	naprawa	u	klienta
2353758P	 C792	1	rok	odnowy	gwarancji,	naprawa	u	klienta

Symbol	 Inne
2353761	 Usługa	instalacyjna	C792

Lexmark C792dhe

Symbol	 Model
Zawartość	opakowania
Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792de, 
Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, 
żółtym i czarnym o wydajności do 11 000* stron., 
Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności 
do 8500* stron, Dysk twardy, 3 podajniki na 
550 arkuszy, Podstawa na kółkach, Dysk CD 
z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable 
zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie 
lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji 
/ gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu 
zużytych wkładów Lexmark

47B0073	 Lexmark	C792dhe

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
C792X1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792A1KG	 Kaseta	zwrotna	z	czarnym	tonerem	do	C792	i	X792
C792A1CG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	cyjan	do	C792	i	X792
C792A1MG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	magenta	do	C792	i	X792
C792A1YG	 Kaseta	zwrotna	z	tonerem	żółtym	do	C792,	X792
C792X2KG	 Kaseta	z	czarnym	tonerem	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2CG	 Kaseta	z	tonerem	cyjan	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2MG	 Kaseta	z	tonerem	magenta	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X2YG	 Kaseta	z	tonerem	żółtym	o	ekstra	wysokiej	wydajności	do	C792
C792X77G	 Pojemnik	na	zużyty	toner	do	C792,	X792
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)

Symbol	 Obsługa	papieru
47B1101	 Mailbox	5-półkowy	do	C792,	X792
47B1102	 Układacz	offsetowy	na	500	arkuszy		do	C792,	X792
47B1100	 Finiszer	ze	zszywaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792

47B1103	 Finiszer	ze	zszywaczem	i	dziurkaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B0113	 C792	Podajnik	na	papier	banerowy

Symbol	 Pakiety	serwisowe
2353754P	 C792	2	lata	gwarancji	(1+1)	,	naprawa	u	klenta
2353755P	 C792	3	lata	gwarancji	(1+2),	naprawa	u	klienta
2353758P	 C792	1	rok	odnowy	gwarancji,	naprawa	u	klienta

Symbol	 Inne
2353761	 Usługa	instalacyjna	C792



Rodzina Lexmark C792 : Dane techniczne

Drukuj mniej i oszczędzaj.
www.lexmark.pl

Zalecany nakład miesięczny
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie ofero-
wanych 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 opty-
malnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość 
wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maksymalny 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 wielofunkcyj-
nych firmy Lexmark.

Znaki towarowe 
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi 
w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest znakiem 
handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. 
PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® 
Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint 
logo are trandemarks of Apple Inc.

Lexmark C792e Lexmark C792de Lexmark C792dte Lexmark C792dhe
Drukowanie
Technologia druku Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, w czerni): do 47 str./min.
Szybkość druku (A4, w kolorze): do 47 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony (w czerni) 8 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (w 
kolorze)

8.5 sek.

Rozdzielczość druku (w czerni) 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (w kolorze) 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć, standardowo 512 MB 512 MB 512 MB 1024 MB

Pamięć, maksymalnie 1536 MB
Dysk twardy Dostępny jako opcja Dostępny jako opcja Dostępny jako opcja Zawarty w konfiguracji

Poziom hałasu podczas pracy 52 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 25 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 150000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny 2500 - 17000 stron

Materiały eksploatacyjne
Wydajność materiałów eksploatacyjnych 
(* Średnia wydajność kasety z tonerem 
czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie 
z normą ISO/ IEC 19798.)

Kasety CMYK o wydajności 6 000 stron*, Kasety o ekstra wysokiej wydajności (CMYK) 20 000* stron

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 500 arkuszy, Podajnik 

uniwersalny na 100 arkuszy, Taca 
podająca na 550 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudo-
wany moduł druku dwustronnego, 
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 
Taca podająca na 550 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudo-
wany moduł druku dwustronnego, 
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 
Szuflada na 550 arkuszy, Taca 
podająca na 550 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudo-
wany moduł druku dwustronnego, 
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 
Taca podająca na 550 arkuszy, 
Szuflady 3 x 550 arkuszy

Opcje obsługi papieru  Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 
arkuszy, Podajnik o dużej pojemności 
na 2000 arkuszy, Układacz offsetowy 
na 500 arkuszy, Finiszer zszywający 
na 500 arkuszy, Finiszer zszywająco-
dziurkujący na 500 arkuszy

Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 
arkuszy, Podajnik o dużej pojemności 
na 2000 arkuszy, Układacz offsetowy 
na 500 arkuszy, Finiszer zszywający 
na 500 arkuszy, Finiszer zszywająco-
dziurkujący na 500 arkuszy

Mailbox 5-półkowy, Szuflada na 550 
arkuszy, Podajnik banerów, Podajnik 
o dużej pojemności na 2000 arkuszy, 
Układacz offsetowy na 500 arkuszy, 
Finiszer zszywający na 500 arkuszy, 
Finiszer zszywająco-dziurkujący na 
500 arkuszy

Mailbox 5-półkowy, Podajnik 
banerów, Układacz offsetowy na 
500 arkuszy, Finiszer zszywający na 
500 arkuszy, Finiszer zszywająco-
dziurkujący na 500 arkuszy

Standardowa pojemność podajników: do 650 arkuszy 650 arkuszy 1200 arkuszy 2300 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników: do 3200 arkuszy 3200 arkuszy 3200 arkuszy 2300 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety 

winylowe, patrz: Card Stock & Label Guide, Media do zastosowań zewnętrznych, Banery
Inne
Funkcja Drukowanie w kolorze
Gwarancja 1 rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Certyfikaty www.lexmark.pl
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 : 515 x 566 x 512 mm 515 x 566 x 512 mm 647 x 566 x 512 mm 1028 x 663 x 657 mm

Waga (kg) 50 kg 50 kg 59.5 kg 105 kg


