
Druk wysokonakładowy, podzespoły eksploatacyjne o  

długiej żywotności, niezawodne bezpieczeństwo, 

zaawansowane funkcje wykańczania i obsługa formatu SRA3 

sprawiają, że seria Lexmark MX910 to urządzenia 

wielofunkcyjne wysokiej klasy.

Zaawansowane funkcje i opcje rozmiaru wydruku

Kompletna linia monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych 

Lexmarka serii MX910 do druku w formacie SRA3  zapewni 

Twojemu przedsiębiorstwu szybkość, komunikację, 

bezpieczeństwo, konstrukcję przyjazną środowisku, ukierunkowany 

na użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje wykańczania — 

uzupełniane o kompleksową obsługę użytkownika, opcje 

serwisowe i bibliotekę rozwiązań Lexmarka.

Niezrównana wydajność, mniej przestojów

Szybki druk: Wydrukowanie pierwszej strony zajmuje 

urządzeniom serii MX910 zaledwie kilka sekund, po czym 

drukują do 45–65 stron na minutę, w zależności od modelu. 

Szybki mechanizm drukujący wsparty o wydajny dwurdzeniowy 

procesor 800 MHz i 3 GB pamięci zapewniają szybki druk, co 

przekłada się na zadowolenie użytkowników.

Niezrównana pojemność wejściowa: Poczynając od pojemności 

wejściowej wynoszącej 1000 stron w dwóch tacach po 500 stron 

i podajnika wielofunkcyjnego na 150 stron, można rozbudować 

urządzenia tej serii do imponującej pojemności wejściowej 

wynoszącej 6650 stron. Tace są wyposażone w diody LED, które 

pozwalają rzutem oka stwierdzić niski poziom lub brak papieru.

Wysokie nakłady: Dzięki  miesięcznemu cyklowi pracy 

wynoszącemu 300 tys. stron, seria MX910 spełnia najwyższe 

wymagania co do obciążeń zadaniami druku, zarówno 

standardowymi, jak i w formacie SRA3.

Skanowanie: Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów 

umożliwia przetwarzanie do 140 obrazów na minutę, dzięki temu 

pracownicy mogą teraz szybciej skanować papierowe 

dokumenty i koncentrować się na ważniejszych zadaniach.

Podzespoły eksploatacyjne o długiej żywotności: Moduł bębna 

światłoczułego wystarcza na 125 000 stron, a grzałka utrwalająca 

do 720 000 stron. Rzadsza wymiana części eksploatacyjnych w 

czasie okresu eksploatacji urządzenia oznacza nie tylko 

oszczędność zasobów, lecz także mniej czynności 

konserwacyjnych i większą, nieprzerwaną produktywność.

Możliwości komunikacji

Interfejsy: Gigabitowy Ethernet zapewnia szybkie połączenie 

urządzeń serii MX910 ze standardowymi sieciami, a port USB  

2.0 i opcjonalny port równoległy obsługują komunikację z 

pojedynczymi urządzeniami. Opcjonalna łączność bezprzewodowa 

(802.11n) umożliwia elastyczne umieszczenie drukarek w  

sieciach bezprzewodowych. 

Protokoły: Urządzenia z tej serii obsługują niemalże wszystkie 

protokoły drukowania, zapewniając łatwe drukowanie z dowolnego 

urządzenia lub aplikacji z funkcją druku. 

Drukowanie z urządzeń przenośnych: To duże urządzenie, które 

stoi w jednym miejscu. Użytkownicy jednak nie stoją w jednym 

miejscu — a dzięki aplikacji Lexmark Mobile Print mogą drukować z 

dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń przenośnych*, jak 

również tradycyjnych komputerów stacjonarnych.

Wszechstronne bezpieczeństwo

Zwalnianie wydruków: Opcjonalny czytnik kart umożliwia 

drukarkom serii MX910 potwierdzenie tożsamości użytkownika 

przed zwolnieniem wysłanego przez niego zadania drukowania lub 

oferuje zestaw dokumentów do drukowania na żądanie.

Zdalne zarządzanie: Możliwość sterowania ustawieniami 

podłączonego do sieci urządzenia z dowolnej przeglądarki, w tym 

ustawieniami bezpieczeństwa, domyślnymi ustawieniami, alertami 

dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych i wielu innymi. 

Bezpieczeństwo sieci: Wbudowany, kompleksowy zestaw 

protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci, 

obejmujący protokoły SNMPv3 i IPSEC, gwarantuje ochronę 

urządzenia, danych i sieci.
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* Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można 
znaleźć pod adresem lexmark.com/mobile



Bezpieczne przechowywanie: Dostępny w standardzie 

zaszyfrowany dysk twardy jest wyposażony w zaawansowane 

funkcje, takie jak automatyczne czyszczenie dysku i ręczne 

czyszczenie dysku po awarii, w celu zapewnienia, że poufne 

informacje nie trafią w nieodpowiednie miejsce. 

Konstrukcja przyjazna środowisku

Tryby uśpienia zapewniające oszczędność energii: Nieaktywne 

drukarki serii MX910 przechodzą w tryb uśpienia, podczas 

którego pobierają mniej niż 4 W energii — zaledwie tyle co 

nocna lampka.

Druk dwustronny: Zintegrowana funkcja drukowania 

dwustronnego, opcjonalnie wybierana przez użytkownika, 

zapewnia oszczędność papieru i nie spowalnia pracy, 

umożliwiając drukowanie poszczególnych stron arkusza  

(obrazów) nawet z szybkością równą znamionowej szybkości 

drukowania urządzenia. 

Certyfikaty: Certyfikaty EPEAT Silver i 2014+ Energy Star 

stanowią dowód sprawności energetycznej tej serii drukarek.

Brama do produktywności

Wykorzystywany w urządzeniach serii MX910 przechylany 

kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10 cala  informuje 

użytkowników o statusie urządzenia i wyświetla komunikaty o 

błędach oraz wizualne instrukcje wykonywania takich czynności 

jak usuwanie zacięć papieru.

Duży, wyraźny wyświetlacz zapewnia podgląd wydruków i 

skanów i posiada opcje powiększania i lustrzanego odbicia, 

które dostarczają użytkownikom dodatkowych możliwości.

Innowacyjny interfejs użytkownika e-Task ułatwia korzystanie z 

zainstalowanych fabrycznie rozwiązań takich jak:

Formularze i ulubione: Natychmiastowy dostęp do potrzebnych 

formularzy internetowych bezpośrednio z dowolnej drukarki  

lub urządzenia wielofunkcyjnego Lexmarka upraszcza i 

usprawnia pracę. 

Wysyłanie wielokrotne: Wystarczy zeskanować papierowy 

dokument raz i przesłać plik obrazu cyfrowego do wielu miejsc 

docelowych jednocześnie.

Moje skróty: Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności 

dzięki możliwości tworzenia skrótów najczęściej wykonywanych 

zadań kopiowania, wysyłania faksów i wiadomości e-mail. 

Kopiowanie kart: Skanowanie obu strony plastikowej karty, np. 

dowodu osobistego, a następnie wydrukowanie na jednej 

kartce, wysłanie e-mailem w formie pliku lub zapisanie w 

udostępnianym folderze sieciowym. 

Skanowanie do sieci (Basic): Zeskanowanie dokumentu i 

wysłanie go do jednego z 30 wstępnie zdefiniowanych osobistych 

lub publicznych udostępnionych folderów sieciowych.

Dodatkowe dostępne rozwiązania obejmują:

Lexmark Print Management: Poprawia efektywność środowiska 

drukowania, pomagając zmniejszyć ilość zbędnych wydruków i 

zapewniając cenne informacje dotyczące użytkowania 

infrastruktury drukowania. 

Uwierzytelnianie za pomocą karty elektronicznej: Kompleksowy 

zestaw aplikacji umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie za  

pomocą karty elektronicznej w drukujących i skanujących 

urządzeniach Lexmarka. 

Zaawansowane opcje wykańczania

Proste wykańczanie: Opcjonalny finiszer zszywający pozwala na 

jednopunktowe zszywanie do 50 arkuszy oraz układanie z 

offsetem, nie zwiększając miejsca zajmowanego przez urządzenie 

(nie jest kompatybilny z MX912).

Wykańczanie ze zszywaniem i dziurkowaniem: Opcjonalny finiszer 

stojący na podłodze umożliwia układanie z offsetem, zszywanie 

wielopozycyjne i dziurkowanie w najczęściej stosowanych 

układach. Stojące na podłodze finiszery pozwalają na zszywanie i 

dziurkowanie nawet z maksymalną znamionową szybkością 

drukowania, gwarantując najwyższą wydajność.

Wykańczanie broszur: Funkcja automatycznego składania dostępna 

w opcjonalnym finiszerze umożliwia tworzenie potrójnie składanych 

dokumentów i zszywanych grzbietowo broszur, a przy tym realizuje 

wszystkie opcje zszywania i dziurkowania.

Pozytywne wrażenia użytkowników Lexmarka

Użytkownicy docenią spójny interfejs użytkownika urządzeń 

Lexmarka. Każde urządzenie Lexmarka można włączyć w naszą 

usługę zarządzania drukiem (MPS), jak również objąć serwisem 

Lexmarka o światowym zasięgu, za sprawą którego drukarki serii 

MX910 mają zapewnioną pracę bez przestojów i z minimum 

problemów serwisowych.

SERIA LEXMARK MX910



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 Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: prędkość urządzenia, format 
i orientacja podawania papieru, poziom zaczernienia, źródło podajnika, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku. ⁵ Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 
24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. 

SERIA LEXMARK MX910

Dane techniczne Lexmark MX910dxe Lexmark MX911de Lexmark MX912de

Drukowanie

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"

Szybkość druku: do⁵ mono: 45 str./min. mono: 55 str./min. mono: 65 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony mono: < 5.6 sek. mono: < 5.5 sek. mono: < 5.2 sek.

Rozdzielczość druku mono: 600 x 600 dpi, 2400 IQ, 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ

Pamięć / Procesor standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Zawarty w konfiguracji

Zalecany nakład miesięczny² 15000 - 50000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy³ 200000 str./miesiąc 300000 str./miesiąc

Kopiowanie

Szybkość kopiowania: do⁵ mono: 45 kopii/min. mono: 55 kopii/min. mono: 65 kopii/min.

Czas kopiowania pierwszej strony mono: 5.8 sek. mono: 5.6 sek.

Skanowanie

Rodzaj skanera / Skanowanie z 
podajnika automatycznego

Skaner płaski z podajnikiem dokumentów / Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

Szybkość skanowania dwustronnego: do mono: 140 str./min. / kolor: 140 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego: do mono: 80 str./min. / kolor: 80 str./min.

Faksowanie

Szybkość modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Materiały eksploatacyjne

Wydajność kaset z tonerem¹ Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 32 500 stron

Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: do⁴ 125000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku

Tonery dostarczane z urządzeniem¹ Startowa kaseta z tonerem na 21 000 stron

Obsługa papieru

Obsługa papieru standardowo Wspólny zasobnik na 2500 arkuszy, 2 x Podajnik na 
500 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, 

Odbiornik na 250 arkuszy

2 x Podajnik na 500 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy

Opcje obsługi papieru Finiszer broszurowy, Taca na 3000 arkuszy, Zszywacz 
wewnętrzny, Finiszer zszywający i dziurkujący

Taca na 2 x 500 arkuszy, Finiszer broszurowy, 
Taca na 3000 arkuszy, Taca dwudzielna na 2500 

arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Finiszer zszywający 
i dziurkujący

Taca na 2 x 500 arkuszy, Finiszer 
broszurowy, Taca na 3000 arkuszy, Taca 

dwudzielna na 2500 arkuszy, Finiszer 
zszywający i dziurkujący

Pojemność podajników: do Standardowa: 3650 arkuszy / 
Maksymalna: 6650 arkuszy

Standardowa: 1150 arkuszy / Maksymalna: 6650 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowa: 250 arkuszy / Maksymalna: 3500 arkuszy

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

Obsługiwane rozmiary nośników SRA3, A6, Oficio, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, Koperta DL, Koperta C5, Koperta 
B5, A5, A4, A3, Koperta 9, Koperta 7 3/4, Koperta 10

Inne

Interfejsy standardowe 2 Porty USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Jedno gniazdo karty wewnętrznej

Opcjonalne porty sieciowe / 
Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet NN8350 802.11b/g/n / Wewnętrzny 
dwukierunkowy port równoległy 1284-B, Wewnętrzny port szeregowy RS-232C

Poziom hałasu podczas pracy Drukowanie: 52 dBA / Kopiowanie: 53 dBA / 
Skanowanie: 57 dBA

Drukowanie: 53 dBA / Kopiowanie: 54 dBA / 
Skanowanie: 56 dBA

Drukowanie: 55 dBA / Kopiowanie: 55 dBA / 
Skanowanie: 56 dBA

Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 10 do 30°C, Wilgotność: od 15 do 85% wilgotności względnej, Wysokość n.p.m.: 0-2500 m

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta

Wymiary (W x S x G) w mm / Waga 1152 x 615 x 697 mm / 120 kg 909 x 615 x 697 mm / 95 kg

Standardowo
Opcjonalnie

Półka robocza

Ekran dotykowy 10"

Zestaw klawiatury

Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy

Taca na 3000 arkuszy

Taca dwudzielna na 2500 
arkuszy lub  
taca na 2 x 500 arkuszy

Taca na 500 arkuszy

Taca na 500 arkuszy

Finiszer 
broszurowy lub 

finiszer 
zszywająco-
dziurkujący

* Dostępny jest także model MX910de.

Cechy urządzeń wielofunkcyjnych 
serii MX910

Rozwiązania

Maks. 65 str./min

SRA3 12 x 18"

Ekran dotykowy 10"

ADF dwustronny jednoprzebiegowy

Funkcja wykańczania
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