
Zwiększ możliwości swojej firmy. 
Zaimponuj wydrukami.

Seria Lexmark MS610 zadowoli najbardziej wymagających. Dzięki szybkości i 
niezawodności drukarek tej serii oraz nowatorskim aplikacjom i drukowi dwustronnemu 
Twoja firma może szybciej i łatwiej uporać się z zadaniami druku dokumentów. 
Potrzebujesz aplikacji zwiększających produktywność? Sięgnij po model MS610de.

Monochromatyczna drukarka laserowa 
serii Lexmark MS610

Do 47 str./minColor 2.4" LCD Standard
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MS610de

Bezpieczeństwo

Większa produktywność. 
Niewielkie gabaryty

Szybkość i wydajność w niewielkiej obudowie. Seria 
MS610, dostosowana do wymagań profesjonalnych 
biur, wykonuje profesjonalne wydruki o wysokiej 
jakości w mgnieniu oka.

Szybkie drukowanie złożonych dokumentów - Dzięki pamięci 
o pojemności sięgającej 2,5 GB, szybkiemu, dwurdzeniowemu 
procesorowi 800 MHz i gigabitowemu Ethernetowi możesz 
drukować bez trudu dokumenty zawierające grafikę. 

Niezawodne działanie - Łatwo wydrukujesz do 16 000 stron 
miesięcznie bez problemów z obsługą dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom prowadzenia papieru.

Niezakłócone drukowanie zadań - Dzięki pojemności 
podajników sięgającej 2300 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 47 stron na minutę a pierwszą stronę uzyskasz po 6,5 
sekundy.

Profesjonalne efekty. 
Gotowość do sprostania wyzwaniom.

Korzystając z naszych wyjątkowych drukarek 
laserowych, można z łatwością zrobić doskonałe 
wrażenie. Nasze urządzenia są przy tym łatwe w 
obsłudze dzięki większemu, czytelnemu panelowi 
sterowania i przyjaznym  dla środowiska materiałom 
eksploatacyjnym.

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. 

Łatwe w obsłudze wyświetlacze - Wyrazisty, kolorowy 2,4 
calowy wyświetlacz ułatwia kontrolę nad zadaniami wydruku.  
Potrzebujesz większej kontroli oraz aplikacji zwiększających 
produktywność?  Sięgnij po model MS610de wyposażony 
w aplikacje zwiększające produktywność i kolorowy ekran 
dotykowy o przekątnej 4,3 cala.

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

Przydatne funkcje - Możesz podglądać wstrzymane 
zadania, aby drukować tylko niezbędne strony i wprowadzać 
zmiany w ostatniej chwili. Aby oszczędzić papier możesz 
wybrać drukowanie wielu stron na jednym arkuszu lub druk 
dwustronny.

Sprawniejszy obieg dokumentów. 
Możliwość instalacji rozwiązań.

Seria MS610 umożliwia bezproblemowe drukowanie 
dużych ilości dokumentów o wysokiej jakości. 
W celu korzystania z aplikacji zwiększających 
produktywność, które pozwalają drukować często 
używane formularze, wykonywać wydruki na żądanie 
itp., sięgnij po model MS610de.

Pomóż pracownikom w zwiększaniu wydajności - Dzięki 
obsłudze Ethernetu gigabitowemu w standardzie, nasze 
urządzenie może szybciej drukować zadania z sieci, 
wspomagając produktywność Twoich zespołów. Ponadto 
możesz chronić poufne dane z użyciem standardowych 
bezpiecznych protokołów sieciowych.

Łatwe usprawnianie zadań - Zwiększaj produktywność 
i efektywność dzięki prostemu w obsłudze, kolorowemu 
ekranowi dotykowemu, łatwym w dostosowywaniu 
aplikacjom, opcjonalnemu czytnikowi kart i innym zaletom.

Oszczędzaj zasoby naturalne - Szybko nagrzewająca się 
grzałka, funkcja druku dwustronnego, 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 MS610

Ekran dotykowy 4,3”

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Podajnik na 550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / 
Taca na 550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / 
Taca na 550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / 
Taca na 550 arkuszy

Stolik z regulacją wysokościSzafka obrotowa Standardowo

Opcjonalnie

Dane techniczne Lexmark MS610dn Lexmark MS610de Lexmark MS610dte

Drukowanie
Wyświetlacz Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4 cala Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 4,3 

cala
Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 4,3 

cala

Szybkość druku do4 W czerni: 47 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: 256 MB / Maksymalnie: 1280 MB / Procesor: 
Dual Core, 800 MHz

Standardowo: 512 MB / Maksymalnie: 2560 MB / Procesor: 
Dual Core, 800 MHz

Standardowo: 512 MB / Maksymalnie: 2560 MB / Procesor: 
Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Niedostępny Dostępny jako opcja Dostępny jako opcja

Zalecany nakład miesięczny2 3000 - 16000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 100000 str./miesiąc 150000 str./miesiąc 150000 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, Kaseta z tonerem o ultra 
wysokiej wydajności 20 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 6000¹ stron

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 

Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 250 arkuszy
Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 

Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 250 arkuszy
Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 

arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 250 
arkuszy, Taca na 550 arkuszy

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

Pojemność podajników: do Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 2300 arkuszy Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 2300 arkuszy Standardowo: 1200 arkuszy / Maksymalnie: 2300 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowo: 250 arkuszy / Maksymalnie: 250 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), Gigabit 

Ethernet (10/100/1000), Port USB z przodu, zgodny ze 
specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny 
ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją 
USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z tyłu, zgodny ze 

specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny 
ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją 
USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z tyłu, zgodny ze 

specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/
g/n / Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny 

dwukierunkowy port równoległy 1284-B

Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/
g/n / Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny 

dwukierunkowy port równoległy 1284-B

Poziom hałasu w czasie pracy Drukowanie : 55 dBA

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa w centrum serwisowym

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :  / Waga (kg) 306 x 399 x 382 mm / 15.7 kg 306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg 414 x 399 x 396.5 mm / 20.9 kg


