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Pełna wielofunkcyjność umożliwiająca 
wszechstronną obsługę dokumentów 
do formatu A3!



Najnowocześniejsze funkcje 
bezpieczeństwa

Aby zapewnić użytkownikom spokój, wyposażyliśmy urządzenia 
wielofunkcyjne Lexmark serii X860 w zaawansowane 
funkcje bezpiecznego zarządzania, komunikacji sieciowej i 
przechowywania informacji. Użytkownik ma ponadto dostęp 
do elementów kontrolnych umożliwiających łatwe włączanie i 
wyłączanie wybranych funkcji.

l  Bezpieczeństwo sieciowe — IPSec, SNMPv3 i 802.1x
l  Bezpieczne szyfrowanie danych i czyszczenie dysków

l  Nowoczesne ograniczenia dostępu, w tym obsługa 
katalogów LDAP

l  Profilaktyczne śledzenie i identyfikacja zagrożeń 
bezpieczeństwa

Te wydajne urządzenia wielofunkcyjne, stworzone z myślą o realizowaniu najtrudniejszych zadań związanych z dokumentami, 
obsługują nośniki w formatach do A3, a strony A4 drukują i kopiują z szybkością aż 55 str./min. Na pewno docenisz 
elastyczną obsługę papieru, zaawansowane opcje wykończenia, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz prosty w 
obsłudze kolorowego ekranu dotykowego e-Task firmy Lexmark. W dodatku urządzenie Lexmark X860de 4 jest wyposażone 
w gotowe rozwiązania. Zapewnij swojej firmie dynamiczny rozwój, dodając aplikacje skrojone na Twoją miarę!

Drukuj mniej i oszczędzaj..

Potężne centrum informacyjne

Seria Lexmark X860 została zaprojektowana w taki sposób, aby 
zapewnić szybkość, solidność oraz podnieść wydajność pracy na 
wyższy poziom.  Te mocne urządzenia gwarantują Twojemu zespołowi 
prawdziwą wielofunkcyjność, a jednocześnie ułatwiają zarządzanie i 
przesyłanie informacji, skracając czas i obniżając koszty realizacji zadań.

l  Szybkie drukowanie i kopiowanie do 55 str./min, urządzenie 
wyposażone w funkcję faksu

l  Wszystkie modele zawierają platformę Embedded Solutions 
Framework firmy Lexmark umożliwiającą instalowanie w urządzeniu 
wielofunkcyjnym dostosowanych do konkretnych potrzeb 
rozwiązań w zakresie drukowania i obrazowania oraz 
zarządzanie nimi przy użyciu ekranu dotykowego.

l  Wyposażenie standardowe obejmuje dysk 
twardy o dużej pojemności, który zwiększa 
funkcjonalność produktu

l  Standardowo oferowana jest także gigabitowa 
karta sieciowa zapewniającą szybkie 
przesyłanie danych

Łatwiej się nie da

Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark X864de 4 są niezwykle 
proste w obsłudze. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9 cali 
zapewnia łatwy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji, 
takich jak drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie 
do oraz dostosowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań 
dodanych przez użytkownika. Kolejnym przyjemnym dodatkiem 
są intuicyjne grafiki ekranowe, a także poręczny port Direct USB 
na panelu operatora.

l  Ikony na ekranie dotykowym dają łatwy dostęp do 
podstawowych funkcji i aplikacji obiegu dokumentów za 
jednym naciśnięciem przycisku

l  Grafiki ekranowe prowadzą użytkownika przez często używane 
czynności związane z drukowaniem i obsługą

l  Wystarczy włożyć pendrive do wygodnego portu Direct USB, 
aby natychmiast wydrukować dokumenty lub zeskanować je 
do pamięci flash zamiast wykonywać kopie papierowe

l  Funkcja MyMFP umożliwia wszystkim użytkownikom 
zapisywanie i odczyt własnych konfiguracji ekranu dotykowego 
z pamięci flash

Wszechstronne zarządzanie dokumentami

Usprawnij zarządzanie dokumentami bez nadmiernego obciążania budżetu. 
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark serii X860 gwarantują doskonałe wyniki 
pracy z nośnikami różnych rodzajów i w wielu formatach, takich jak etykiety 
i karty. Szeroki wybór obsługiwanego papieru i opcji wykończenia umożliwia 
wyposażenie urządzenia Lexmark X860 w liczne narzędzia do tworzenia na 
miejscu dokumentów najwyższej jakości, co pozwala zaoszczędzić czas i 
pieniądze.

l  Automatyczny podajnik dokumentów na 75 arkuszy pozwala na efektywne 
skanowanie lub kopiowanie zadrukowanych z obu stron wielostronicowych 
oryginałów do formatu A3.

l  Łączna opcjonalna pojemność podajników papieru wynosząca 2000 arkuszy 
jest niezastąpiona podczas drukowania i kopiowania dużych nakładów

l  Zwiększ pojemność do nawet 5100 arkuszy, dodając kolejne opcjonalne 
szuflady

l  Opcjonalny finiszer standardowy automatycznie zszywa, dziurkuje i układa z 
przesunięciem stosu do 50 arkuszy

l  Opcjonalny finiszer broszurowy wzbogaca urządzenie o funkcje składania 
i zszywania na grzbiecie, a także automatyczną korekcję zakładek, co 
gwarantuje profesjonalne rezultaty

¹ Źródło: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-
2012, Network Document Solutions Consulting Service», sierpień, 2008

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%¹ 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.
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Oszczędzaj czas i pieniądze z rozwiązaniami Lexmark

Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój

Optymalne zabezpieczenia

Zintegrowany opcjonalny 
czytnik kart* pozwala na 
uwierzytelnianie użytkowników 
i zwiększa bezpieczeństwo 
dokumentów.

Intuicyjny ekran dotykowy

Ciesz się łatwym, w zasięgu 
jednego dotknięcia, dostępem 
do funkcji rejestracji i obiegu 
dokumentów.

Wydajny toner

Autentyczne wkłady drukujące 
Lexmark zapewniają niski koszt 
wydruku jednej strony oraz 
rzadszą wymianę wkładów i 
generują mniej odpadów.

Port druku bezpośredniego USB

Port drukowania bezpośredniego 
USB z przodu oferuje możliwość 
drukowania i skanowania 
z/do pamięci przenośnej plików 
graficznych.

Finiszer broszurowy

Ta przydatna opcja pozwala na 
tworzenie w firmie prezentacji, 
podręczników, prospektów, 
broszur i biuletynów profesjonalnej 
jakości.

Oszczędności wynikające z 
druku dwustronnego

Twórz kopie jednostronnych 
dokumentów na dwóch stronach 
arkusza, by o połowę zmniejszyć 
zużycie papieru.

Konsolidacja wszystkich podstawowych funkcji w jednym bezpiecznym, wydajnym urządzeniu to doskonały sposób 
na obniżenie kosztów i podniesienie efektywności. Technologia wielofunkcyjna Lexmark podnosi efektywność na 
wyższy poziom dzięki szerokiej gamie zaawansowanych aplikacji, które znacząco podnoszą jakość wykonywanej 
pracy.

Bardzo duży kolorowy ekran dotykowy e-Touch zapewnia coś więcej niż dostęp do podstawowych funkcji. Jest 
to intuicyjny panel sterowania, służący do aktywowania zautomatyzowanych narzędzi obiegu dokumentów oraz 
usprawnienia najczęściej wykonywanych czynności biurowych. Wystarczy dotknąć odpowiedniej ikony!

Dokonaj wyboru spośród naszej bogatej oferty wydajnych aplikacji w zakresie obiegu dokumentów lub pozwól, 
abyśmy sami dostosowali urządzenie do Twoich potrzeb. Zdziwisz się, jak dużą efektywność i oszczędności 
zapewniają rozwiązania Lexmark!



Gwarancja spokoju

Roczna gwarancja z serwisem u klienta na urządzenia Lexmark serii X860 zapewnia prawdziwy spokój. Aby 
skorzystać z rozbudowanej oferty serwisowej, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Lexmark lub odwiedź stronę 
internetową www.lexmark.com. Zoptymalizuj parametry swojego urządzenia wielofunkcyjnego oraz wartość 
inwestycji, korzystając z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, serwisu i części zamiennych Lexmark.

(Szczegółowe informacje w Oświadczeniu firmy Lexmark o ograniczonej gwarancji)

Niezwykle intuicyjny ekran dotykowy

Nagradzany kolorowy ekran dotykowy 
e-Touch firmy Lexmark o przekątnej 9 
cali zapewnia szybki i łatwy dostęp do 
funkcji związanych z rejestracją i obiegiem 
dokumentów. Dostosuj go do wymagań 
swojej firmy, wybierając ikony i skróty, 
których potrzebujesz najczęściej. Możesz 
nawet zmienić obrazek tła na taki, jaki 
odpowiada Ci najbardziej: na przykład na 
firmowe logo.

Wydajna kontrola ruchu

Wysłanie dużego pliku pocztą e-mail z urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark serii X860 nie spowoduje spowolnienia pracy lokalnej 
sieci. Jest tak, ponieważ technologia kontroli ruchu potrafi podzielić ruch sieciowy na pakiety i przydzielić mniejszą przepustowość 
pakietom wychodzącym. Jest to funkcja szczególnie przydatna w sieciach o dużym ruchu i serwerach WWW umieszczanych na 
hostach zewnętrznych.

Opcjonalne funkcje wykańczania

Oszczędzaj czas, pieniądze i przestrzeń biurową, eliminując konieczność wstępnego drukowania dokumentów i realizując 
większość zadań drukowania na żądanie w siedzibie firmy. Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark serii X860 zapewniają wszystkie 
niezbędne funkcje wykańczania, takie jak zszywanie, dziurkowanie (2/3 lub 2/4 otwory), układanie z przesunięciem stosu oraz 
składanie broszur z korekcją zakładek.

Kopiowanie na wiele sposobów

Skorzystaj z szerokiej gamy zaawansowanych funkcji kopiowania, które zwiększą Twoją wydajność, takich jak kopie priorytetowe, 
tymczasowo przerywająca długie zadania drukowania; kopiowanie kart identyfikacyjnych, umieszczająca obie strony karty na 
jednym arkuszu; kopia przykładowa, umożliwiająca sprawdzenie pierwszego zestawu kopii przed wydrukowaniem pozostałych, 
oraz kopia zdalna, pozwalająca na skanowanie dokumentów kolorowych na monochromatycznym urządzeniu Lexmark serii X860 i 
pobieranie ich z kolorowej drukarki laserowej Lexmark.

Podgląd zeskanowanych dokumentów na ekranie

Zanim zeskanujesz i wyślesz pocztą e-mail ważny plik obrazu, sprawdź jak wygląda on na ekranie i jak dopasowuje się do strony. 
Czy powinien on zostać wydrukowany w kolorze czy też czerni i bieli? Czy układ strony jest prawidłowy? Czy na pewno została 
zeskanowana prawidłowa część arkusza? Przed zapisaniem lub przekazaniem zeskanowanego dokumentu możesz również 
chcieć sprawdzić rozmiar zawierającego go pliku. Urządzenia Lexmark serii X860 umożliwiają podgląd zeskanowanego dokumentu 
i rozmiaru pliku, co zapewnia oszczędność czasu i umożliwia eliminację błędów.

Spersonalizowane ustawienia użytkownika

Nowa funkcja MyFTP firmy Lexmark naprawdę zwiększa wydajność, umożliwiając wielu użytkownikom zapisanie i ponowny dostęp 
do ustawień osobistych, w tym lokalnej książki adresowej, osobistych numerów faksów, indywidualnych ustawień kopiowania, a 
nawet własnej konfiguracji ekranu dotykowego przy użyciu przenośnej pamięci flash. Po prostu podejdź do urządzenia, podłącz 
swój pendrive, a urządzenie wielofunkcyjne dosłownie zmieni się w Twoje urządzenie osobiste, zapewniając gorące powitanie przy 
każdym użyciu!

Platforma Lexmark Embedded Solutions Framework

Większa wydajność, niż kiedykolwiek można było sobie wyobrazić. Nowe urządzenia wielofunkcyjne firmy Lexmark dostarczane 
są z gotowymi rozwiązaniami, łatwo zatem zdecydować się na jedno z czołowych zastosowań firmy do ulepszania obiegu 
dokumentów, takich jak formularze na żądanie, zwalnianie zadań drukowania, kopiowanie kart, kopiowanie ekologiczne, rozliczanie 
dokumentów i wiele innych. Rozwiązanie te zostały opracowane specjalnie z myślą o obniżeniu kosztów, optymalizacji procesów 
oraz podniesieniu wydajności poprzez usprawnienie obiegu informacji w całym przedsiębiorstwie. Aby dowiedzieć się jak 
rozwiązania Lexmark mogą zwiększyć wydajność pracy, już dziś skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Lista funkcji
Jeżeli możesz powiedzieć, że masz to wszystko, to znaczy, 

że masz drukarkę Lexmark!



Wydajność, jakiej potrzebujesz

Lexmark X860de 3,4 Lexmark X862de 3,4 Lexmark X864de 3,4
Najszybsze urządzenie wielofunkcyjne w 
serii; zawiera wszystkie funkcje modelu 
Lexmark X860de

l  Do 55 str./min, wydruk pierwszej strony 
w ciągu zaledwie 6,5 sekundy

l  Lexmark X864de 3: urządzenie 
wielofunkcyjne z funkcją druku 
dwustronnego i opcjonalną funkcją 
faksu

l  Lexmark X864de 4: urządzenie 
wielofunkcyjne z funkcją druku 
dwustronnego i funkcją faksu

l  Zalecany nakład miesięczny: 15 000–
50 000 stron

Wszystkie zalety modelu X860de w 
szybszym i trwalszym urządzeniu

l  Do 45 str./min, wydruk pierwszej strony 
w ciągu zaledwie 6 sekundy

l  Lexmark X862de 3: urządzenie 
wielofunkcyjne z funkcją druku 
dwustronnego i opcjonalną funkcją 
faksu

l  Lexmark X862de 4: urządzenie 
wielofunkcyjne z funkcją druku 
dwustronnego i funkcją faksu

l  Zalecany nakład miesięczny: 15 000–
50 000 stron

Urządzenie wielofunkcyjne dla działu z obsługą 
rozwiązań, wbudowanym modułem druku 
dwustronnego oraz obsługą nośników A3

l  Do 35 str./min, wydruk pierwszej strony w ciągu 
zaledwie 6 sekundy

l  Drukowanie dwustronne, kopiowanie i skanowanie
l  Faks w standardzie
l  Kolorowy 9-calowy ekran dotykowy z możliwością 

personalizacji
l  Gigabitowa transmisja sieciowa i procesor o 

prędkości 800 MHz
l  Standardowa pojemność podajnika papieru: 1100 

arkuszy, standardowa pojemność odbiornika: 500 
arkuszy

l  Wydajność wkładu z tonerem: 35 000* stron
l  Zalecany nakład miesięczny: 10 000–39 000 stron

* średnia wydajnośś w stronach standardowych podana zgodnie z normś ISO/IEC 19752.
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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. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac i Macintosh to znaki handlowe 
firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami handlowymi  Lexmark International, Inc., 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo 
Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczo-
nych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Citrix Systems, Inc. zarejestrowane w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi.

Zalecana liczba stron drukowanych
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.

Maksymalny miesięczny cykl
Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapew-
nia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark.

Lexmark X860de 4 Lexmark X862de 4 Lexmark X864de 4
Drukowanie
Technologia druku Laserowa monochromatyczna
Szybkość druku (A4, w czerni): do 35 str./min. 45 str./min. 55 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony (w czerni) 6 sek. 6 sek. 6.5 sek.

Rozdzielczość druku (w czerni) 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć, standardowo 256 MB
Pamięć, maksymalnie 1280 MB
Dysk twardy Zawarty w konfiguracji
Poziom hałasu podczas pracy 53 dBA 52 dBA 53 dBA

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 30 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 150000 str./miesiąc 200000 str./miesiąc 300000 str./miesiąc

Zalecany nakład miesięczny 10000 - 39000 stron 15000 - 50000 stron 15000 - 50000 stron

Materiały eksploatacyjne
Wydajność materiałów eksploatacyjnych
(* Średnia wydajność wkładu podawana zgodnie z normą 

ISO/IEC 19752.)

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 35 000 stron*

Tonery dostarczane z urządzeniem Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 35 000 stron*

Kopiowanie
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do 35 kopii/min. 45 kopii/min. 55 kopii/min.

Skanowanie z podajnika automatycznego Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (kolor)
Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400%

Faksowanie
Szybkość modemu 33.6 Kb/s

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 500 arkuszy, Moduł druku dwustronnego, Dwie tace na 500 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Opcje obsługi papieru Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Podwójny podajnik na 2000 arkuszy, Szuflada na 2 x 500 arkuszy, Finiszer na 3500 arkuszy, Finiszer 

broszur
Standardowa pojemność podajników: do 1100 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do 5100 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do 500 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do 3800 arkuszy
Pojemność podajnika dokumentów dla kopiowania/
skanowania: do

75 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide
Obsługiwane rozmiary nośników Koperta 10, Koperta 7 3/4, A3, A4, A5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal

Zgodność
Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS 

(XML Paper Specification)
Interfejsy standardowe Jedno gniazdo karty wewnętrznej, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Port Hi-Speed 

USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Type A), Port Hi-Speed USB z tyłu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z usługami terminalowymi, 2000 Server z usługami terminalowymi, Server 2003 x64, Server 2003 x64 

z usługami terminalowymi, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami 

terminalowymi, Windows 7

Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh Mac OS X, Mac OS 9.x
Inne obsługiwane systemy operacyjne www.lexmark.pl

Inne
Funkcja Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie
Gwarancja 1 rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Certyfikaty www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm : 803 x 641 x 705 mm
Waga (kg) 76.7 kg
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



Konfigurator Seria Lexmark X860

Dostępne modele:
- Lexmark X862de 3: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i opcjonalną funkcją faksu
- Lexmark X862de 4: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i funkcją faksu

Dostępne modele:
- Lexmark X860de 3: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i opcjonalną funkcją faksu
- Lexmark X860de 4: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i funkcją faksu

Zawartość opakowania
Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X860de 4 z funkcją faksu, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności 35 000* stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 
lub adaptery telefoniczne RJ-11 (w zależności od kraju), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych 
wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa

Zawartość opakowania
Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X862de 4 z funkcją faksu, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności 35 000* stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 
lub adaptery telefoniczne RJ-11 (w zależności od kraju), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych 
wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa

Symbol model
19Z0239 Lexmark X860de 4Lexmark X860de 4 Symbol tonery / kasety z tonerem
X860H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do X860e, X862e, 

X864e
X860H22G Bęben światłoczuły do X860e, X862e, X864e
25A0013 Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)
21Z0357 Magazynek ze zszywkami grzbietowymi (4 opakowania)

Symbol obsługa papieru
15R0146 W840 Szuflada na 2 × 500 arkuszy
15R0120 Podajnik papieru do W840 na 2000 arkuszy
15R0145 Podajnik o dużej pojemności do X850e, X852e, X854e, W840
15R0144 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 3 dziurki)
15R0143 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 4 dziurki)
15R0336 Finiszer broszurowy do X850e, X852e, X854e (2 / 4 dziurki)

Symbol meble
15R0140 Szafka do drukarki W840

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

Symbol rozwiązania aplikacyjne
30G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
19Z0030 Karta formularzy i kodów kreskowych do X860de, X862de, 

X864de
19Z0031 Karta do IPDS/SCS/TNe do X860de, X862de i X864de
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

Symbol połączenia
1021294 Kabel USB (2 m)
14F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
14F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Kabel równoległy (3,05 m)
14F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
14F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol pakiety serwisowe
2351544P X860e 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta w następnym 

dniu roboczym

2351545P X860e 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351546P X860e 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351548P X860e 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
40X0398 Zestaw konserwacyjny grzałki do X850e, X852e, X854e

Symbol Części zamienne do drukarek
40X2734 Zestaw konserwacyjny ADF do X850e, X852e, X854e

Symbol inne
2351569 X860e Instalacja

Finiszer broszur
Finiszer na 3500 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy

Moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Dwie tace na 500 arkuszy

Szafka do drukarki W840

Podajnik o dużej 
pojemności na 2000 

arkuszy

Szuflada na 2 x 500 arkuszy

Podwójny podajnik na 2000 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru

Symbol model
19Z0240 Lexmark X862de 4Lexmark X862de 4 Symbol tonery / kasety z tonerem
X860H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do X860e, X862e, 

X864e
X860H22G Bęben światłoczuły do X860e, X862e, X864e
25A0013 Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)
21Z0357 Magazynek ze zszywkami grzbietowymi (4 opakowania)

Symbol obsługa papieru
15R0146 W840 Szuflada na 2 × 500 arkuszy
15R0120 Podajnik papieru do W840 na 2000 arkuszy
15R0145 Podajnik o dużej pojemności do X850e, X852e, X854e, W840
15R0144 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 3 dziurki)
15R0143 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 4 dziurki)
15R0336 Finiszer broszurowy do X850e, X852e, X854e (2 / 4 dziurki)

Symbol meble
15R0140 Szafka do drukarki W840

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

Symbol rozwiązania aplikacyjne
30G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
19Z0030 Karta formularzy i kodów kreskowych do X860de, X862de, 

X864de
19Z0031 Karta do IPDS/SCS/TNe do X860de, X862de i X864de
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

Symbol połączenia
1021294 Kabel USB (2 m)
14F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
14F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Kabel równoległy (3,05 m)
14F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
14F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol pakiety serwisowe
2351572P X862e 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta w następnym 

dniu roboczym

2351573P X862e 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351574P X862e 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351576P X862e 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
40X0398 Zestaw konserwacyjny grzałki do X850e, X852e, X854e

Symbol Części zamienne do drukarek
40X2734 Zestaw konserwacyjny ADF do X850e, X852e, X854e

Symbol inne
2351597 X862e Instalacja

Finiszer broszur
Finiszer na 3500 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy

Moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Dwie tace na 500 arkuszy

Szafka do drukarki W840

Podajnik o dużej 
pojemności na 2000 

arkuszy

Szuflada na 2 x 500 arkuszy

Podwójny podajnik na 2000 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru



Dostępne modele:
- Lexmark X864de 3: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i opcjonalną funkcją 
faksu
- Lexmark X864de 4: urządzenie wielofunkcyjne z funkcją druku dwustronnego i funkcją faksu

Konfigurator Seria Lexmark X860

Ochrona środowiska – zobowiązanie
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, czego dowodzimy przez 
stosowanie następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe 
informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle.

Zawartość opakowania
Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X864de 4 z funkcją faksu, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności 35 000* stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramo-
waniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 lub adaptery telefoniczne 
RJ-11 (w zależności od kraju), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura 
bezpieczeństwa

www.lexmark.pl

Symbol model
19Z0241 Lexmark X864de 4Lexmark X864de 4 Symbol tonery / kasety z tonerem
X860H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do X860e, X862e, 

X864e
X860H22G Bęben światłoczuły do X860e, X862e, X864e
25A0013 Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)
21Z0357 Magazynek ze zszywkami grzbietowymi (4 opakowania)

Symbol obsługa papieru
15R0146 W840 Szuflada na 2 × 500 arkuszy
15R0120 Podajnik papieru do W840 na 2000 arkuszy
15R0145 Podajnik o dużej pojemności do X850e, X852e, X854e, W840
15R0144 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 3 dziurki)
15R0143 Finiszer do X850e, X852e, X854e, W840 (2 / 4 dziurki)
15R0336 Finiszer broszurowy do X850e, X852e, X854e (2 / 4 dziurki)

Symbol meble
15R0140 Szafka do drukarki W840

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

Symbol rozwiązania aplikacyjne
30G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
19Z0030 Karta formularzy i kodów kreskowych do X860de, X862de, 

X864de
19Z0031 Karta do IPDS/SCS/TNe do X860de, X862de i X864de
19Z4039 X860e, X862e, X864e Card for PRESCRIBE Emulation

Symbol połączenia
1021294 Kabel USB (2 m)
14F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
14F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
1021231 Kabel równoległy (3,05 m)
14F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
14F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol pakiety serwisowe
2351600P X864e 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta w następnym 

dniu roboczym

2351601P X864e 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351602P X864e 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta w następnym 
dniu roboczym

2351604P X864e 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta

Symbol Części zamienne, wymieniane przez użytkownika
40X0398 Zestaw konserwacyjny grzałki do X850e, X852e, X854e

Symbol Części zamienne do drukarek
40X2734 Zestaw konserwacyjny ADF do X850e, X852e, X854e

Symbol inne
2351625 X864e Instalacja

Finiszer broszur
Finiszer na 3500 arkuszy

Odbiornik na 500 arkuszy

Moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Dwie tace na 500 arkuszy

Szafka do drukarki W840

Podajnik o dużej 
pojemności na 2000 

arkuszy

Szuflada na 2 x 500 arkuszy

Podwójny podajnik na 2000 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru


