CX625 Series
Betrouwbaarheid. Beveiliging. Productiviteit.
CX625adhe

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032
enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in
woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

Lexmark CX625 Series
Met een kantelbaar e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm en verbeterde toegankelijkheidsfuncties helpt de multifunctionele
Lexmark CX625 Series u meer gedaan te krijgen. Druk tot 38 ppm* af in kleur en scan tot 94 afbeeldingen per minuut, aangevuld
met een beschikbare vaste schijf en OCR.

Klaar wanneer u het bent

Vloeiende interactie

}} 1,2-GHz quad-core processor en tot 6 GB geheugen staan

}} Kantelbaar e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm met

garant voor afdruksnelheden tot 38 ppm*.
}} Scan tot 47 pagina's per minuut of 94 afbeeldingen per
minuut bij dubbelzijdige documenten.
}} De beschikbare vaste schijf biedt betere
systeemprestaties, geavanceerde scanmogelijkheden
en aanvullende, handige en productiviteitverbeterende
apps, waaronder OCR.
}} Stalen behuizing en duurzaam ontwerp zijn bestand tegen

handige en productiviteitbevorderende apps kan worden
aangepast aan uw behoeften.
}} Via de USB-poort aan de voorzijde kunt u direct populaire
bestandsindelingen afdrukken zonder computer.
}} Dankzij het compacte formaat is een flexibele plaatsing
mogelijk op vrijwel elke locatie.
}} Maak moeiteloos verbinding via Ethernet, USB of
eenvoudige opties voor mobiel afdrukken.

intensief gebruik en zware omstandigheden.
}} Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten
met lange levensduur verlengen de uptime.
}} Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot
7000 kleurenpagina's en 10.500 zwart-witpagina's**.
}} Blijf afdrukken in zwart-wit, zelfs als de kleurentoner op is.

Doorlopende besparing

Op alle fronten beveiligd
}} Lexmark’s uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw
gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat
en in het netwerk.
}} Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd
met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor
Document Imaging Security***.

}} Dankzij PANTONE.®-kalibratie, geïntegreerde
kleurvoorbeeldpagina's en Lexmark Kleurvervanging kunt
u intern accurate professionele kleuren produceren
}} Bespaar toner met een reeks functies waarmee u kunt
kiezen wanneer en hoeveel kleuren u wilt afdrukken.

Invoer die werkt
}} De betrouwbare, veelzijdige materiaalverwerking
ondersteunt karton, kleine materialen en enveloppen
vanuit de hoofdlade of een handige invoer voor één vel.
}} Standaardinvoer voor 251 pagina's kan worden uitgebreid
tot 1451.

Gebouwd met oog op het milieu
}} Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik
tijdens gebruik en in de slaapstand.
}} Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
}} Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge
inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds. voor meer informatie.
**Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming
met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie www.lexmark.com/yields voor meer informatie.
***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa
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Lexmark CX625 Series

1

CX625 met e-Task-kleurenaanraakscherm van 17,8 cm

Verstelbare printerstandaard (niet weergegeven)

2

Duolade voor 650 vel

Zwenkkast (niet weergegeven)

3

Lade voor 550 vel

462 x 442 x 608 mm
133 x 424 x 416 mm
133 x 424 x 416 mm

521 x 653 x 625 mm

263 x 476 x 600 mm

Standaard
Optioneel

Opmerking 1: Ondersteunt één optionele duolade voor 650 vel of één optionele duolade van 650 vel en één optionele lade voor 550 vel met de duolade voor 650 vel
bovenop.
Opmerking 2: Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de
compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/
© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.
Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrintlogo zijn handelsmerken van Apple, Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance
zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE®, PANTONE® Goe™ en andere
handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
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Productspecificaties

Lexmark CX625ade

Lexmark CX625adhe

Afdrukken
Display
Afdruksnelheid: tot5

Lexmark e-Task 7-inch (17,8 cm) kleuren touchscreen
zwart: 38 pagina’s per minuut / kleur: 38 pagina’s per minuut
zwart: <8 seconden / kleur: <8 seconden

Tijd tot de eerste pagina: in
Afdrukkwaliteit

zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)
standaard: 2048 MB / maximum: 6144 MB

Geheugen
Vaste schijf

Optie beschikbaar

Meegeleverd
1500 - 10000 pagina’s

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume1

100000 pagina’s per maand

Maximale maandelijkse gebruiksindicatie:
tot2

Kopiëren
Kopieersnelheid: tot5
Tijd tot de eerste kopie: in

zwart: 38 kopieën per minuut / kleur: 38 kopieën per minuut
zwart: 8 seconden / kleur: 9 seconden

Scannen
Scannertype / Scantype ADI

Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)

Duplex scansnelheid: tot

zwart: 94 / 100 kantjes per minuut / kleur: 60 / 64 kantjes per minuut

Simplex scansnelheid: tot

zwart: 47 / 50 kantjes per minuut / kleur: 30 / 32 kantjes per minuut
100 vel

Capaciteit autom. documentinvoer: tot

Faxen
Modemsnelheid

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps

Supplies6
Rendement cartridges

Photoconductor rendement: tot4
Cartridge(s) meegeleverd

tot: 1.400 pagina’s kleurencartridges (CMY), 2.000 pagina’s zwarte cartridge, 5.000 pagina’s kleuren (CMY) extra highyieldcartridges, 8.500 pagina’s zwarte extra high-capacity cartridge, Gemiddelde continue cartridgeopbrengst is het vermelde
aantal standaardpagina’s zoals vermeld. Opgegeven rendementswaarde volgens ISO / IEC 19798., 7000 pagina’s kleuren (CMY)
Ultra High Yield-cartridges, 10.500 pagina’s zwarte Ultra High Yield-cartridge
125,000 pagina’s, op basis van gemiddeld 3 pagina’s (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
2000 pagina’s kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges, 3000 pagina’s zwarte retourprogramma tonercartridge

Papierverwerking
Standaard papierverwerking
Optionele papierverwerking
Invoercapaciteit: tot
Uitvoercapaciteit: tot
Ondersteunde mediatypes
Ondersteunde mediaformaten

250 vel papierlade, 150 vel uitvoerlade, Geïntegreerde duplex, Handmatige papierinvoer
Lade voor 550 vel, Duo-lade voor 650 vel
standaard: 250+1 vel / maximum: 1450+1 vel
standaard: 150 vel / maximum: 150 vel
Kaart Voorraad, Papieren etiketten, Gewoon papier, Vinyl etiketten, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, Hagaki kaarten, uitvoerend, Folio, JIS-B5,
wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Oficio, A6

Algemeen3
Aansluitmogelijkheden (std.)

USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed
gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)
Marknet N8372 WiFi-optie

Optionele netwerkaansluitingen
Geluidsniveau
Omgevingsspecificaties
Garantie
Afmetingen / Gewicht

afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 55 dBA / scannen: 51 dBA
Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F), Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)
Eén jaar onsite reparatie, volgende werkdag
HxBxD: 462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg

HxBxD: 462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten
of weglatingen.
Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften,
EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen.
Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende
maatregelen vereisen.

1
”Aanbevolen maandelijkse paginahoeveelheid” is een reeks pagina’s die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde
aantal pagina’s dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina’s per maand binnen het opgegeven bereik te houden
voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.
2
”Maximale maandelijkse inschakelduur” wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina’s dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking
met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP’s. 3Printers worden verkocht onder
bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. 4De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren,
zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. 5Print- en
kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden.
6
Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor
meer informatie.
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