
Drukarka Lexmark serii MS410 zapewnia szybkość, niezawodność i wygodę na miarę 
oczekiwań przedsiębiorstw. Zwiększaj produktywność i oszczędzaj czas drukując 
pierwszą stronę w zaledwie 6,5 sekundy. Potrzebujesz aplikacji? Sięgnij po model 
MS410dn.
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Większa produktywność. 
Mniej problemów.
Nasze drukarki laserowe o bogatej funkcjonalności 
potrafią skutecznie sprostać wymaganiom 
zapracowanego biura. Możesz osiągnąć więcej przy 
mniejszym wysiłku dzięki pojemnym tacom na papier, 
kasetom z tonerem o bardzo wysokiej wydajności i 
zintegrowanej konstrukcji.

Szybkie drukowanie złożonych dokumentów - Dzięki pamięci 
256 MB i szybkiemu, dwurdzeniowemu procesorowi o 
częstotliwości 800 MHz możesz bezproblemowo drukować 
duże ilości dokumentów zawierających grafikę.

Niezawodne działanie - Łatwo wydrukujesz do 7200 stron 
miesięcznie bez problemów z obsługą dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom prowadzenia papieru.

Niezakłócone drukowanie zadań - Dzięki pojemności 
podajników sięgającej 850 arkuszy i dostępnym opcjonalnie 
kasetom z tonerem o bardzo wysokiej wydajności nie trzeba 
zbyt często dokładać papieru ani zmieniać kaset drukujących.

Szybko i po sprawie - Wydrukujesz zadanie z szybkością do 38 
stron na minutę a pierwszą stronę uzyskasz po 6,5 sekundy.

Profesjonalne efekty bez 
dodatkowego wysiłku.
Profesjonalny wygląd od początku: imponująca 
prędkość druku serii MS410 pozwala na szybkie 
realizowanie wszelkich zadań.

Szybka instalacja - Instrukcje są proste i zrozumiałe, będziesz 
więc gotowy do pracy w ciągu kilku minut. 

Grafika o wysokiej rozdzielczości - Grafika i obrazy zachowują 
zawsze wyrazistość dzięki rzeczywistej rozdzielczości 
1200 x 1200 dpi, a toner Unison™ Lexmarka zapewnia 
utrzymanie powtarzalnej jakości. 

Wygodny panel sterowania - Łatwo zapanujesz nad 
zadaniami drukowania dzięki czytelnemu, dwuwierszowemu 
wyświetlaczowi.

Innowacyjny toner gwarantuje najlepsze wyniki - Uzyskasz 
najlepsze wyniki, stosując toner Unison™ Lexmarka, który 
gwarantuje niezmienną jakość obrazów od pierwszego do 
ostatniego wydruku. 

Szybko i po sprawie. 
Bez wysiłku.
Dzięki naszym przyjaznym środowisku drukarkom, 
które usprawniają obieg dokumentów, będziesz 
mógł szybciej reagować na zmieniające się potrzeby 
biznesowe. 

Pomóż pracownikom w zwiększaniu wydajności - Nasze 
urządzenia mogą szybciej drukować zadania z sieci, 
wspomagając produktywność zespołów pracowników. 
Potrzebujesz obsługę Ethernetu gigabitowego? Wybierz model 
MS410dn. 

Bezpieczeństwo klasy “enterprise” - Możesz monitorować 
korzystanie z urządzeń przez pracowników, a ponadto chronić 
poufne dane korzystając ze standardowych bezpiecznych 
protokołów sieciowych.

Oszczędzaj zasoby naturalne - Szybko nagrzewająca 
się grzałka, dostępna opcjonalnie kaseta z tonerem o 
bardzo wysokiej wydajności oraz tryby Cichy, Hibernacja 
i Eko minimalizują hałas oraz oszczędzają papier i energię 
elektryczną.

Drukuj w dowolnym miejscu i czasie6 - Ten model zapewnia 
drukowanie za pomocą komputerów stacjonarnych oraz 
urządzeń przenośnych, na których można uruchamiać 
aplikacje.



 ¹ Średnia wartość wydajności wyrażona w znormalizowanych stronach zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 2 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. 3 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 wielofunkcyjnych firmy Lexmark. 4 Szybkość drukowania i kopiowania zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24734 z pominięciem pierwszego 
zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji na www.lexmark.com/ISOspeeds. 5 Produkt działa tylko z wymiennymi kasetami z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na www.lexmark.com/regions 6 
Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod adresem:  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami towarowymi 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. Unison jest znakiem towarowym Lexmark International, Inc.

Monochromatyczna drukarka laserowa serii Lexmark MS410

Dwuwierszowy LCD

Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / Taca na 550 arkuszy

Standardowo

Opcjonalnie

Dane techniczne Lexmark MS410d Lexmark MS410dn

Drukowanie
Wyświetlacz 2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)

Szybkość druku do4 W czerni: 38 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony W czerni: 6.5 sek.

Rozdzielczość druku W czerni: 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi

Pamięć / Procesor Standardowo: 128 MB / Maksymalnie: 128 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz Standardowo: 256 MB / Maksymalnie: 256 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Niedostępny

Zalecany nakład miesięczny2 750 - 7200 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 80000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne5 

Wydajność kaset z tonerem Kaseta z tonerem o wydajności 1 500¹ stron, Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 5 000¹ stron, Kaseta z tonerem o wydajności 10 000¹ stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: do 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 2500¹ stron

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny

Opcje obsługi papieru Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy

Pojemność podajników: do Standardowo: 300 arkuszy / Maksymalnie: 850 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowo: 150 arkuszy / Maksymalnie: 150 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, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Inne
Interfejsy standardowe USB 2.0 zgodny ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B) USB 2.0 zgodny ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n

Poziom hałasu w czasie pracy Drukowanie : 54 dBA

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa w centrum serwisowym

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :  / Waga (kg) 263 x 399 x 382 mm / 14.1 kg


