
Lexmark XM3142
Schaalbare oplossingen. Beveiliging op bedrijfsniveau.



Lexmark XM3142
De Lexmark XM3142 all-in-one zwart-wit biedt schaalbare ondersteuning voor oplossingen en beveiliging op bedrijfsniveau voor

kleine werkgroepen met maximaal 40 ppm*. Compact formaat met standaard TPM (Trusted Platform Module).** Afdruk vrijgeven

mogelijk en geschikt voor MPS (Managed Print Services). Het grote, eenvoudig te gebruiken touchscreen levert consistente prestaties

op het hele printerpark. Druk vanaf elke locatie af met standaard Wi-Fi en volledige mobiele ondersteuning.

Schaalbare oplossingen vergroten de
efficiëntie en besparingen
 All-in-one zwart-wit met standaard TPM (Trusted Platform

Module).**

 Met het Embedded Solutions Framework van de XM3142
kunnen uw klanten Lexmark of andere ondersteunde
oplossingen toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
afdruk vrijgeven door derden met een badgelezer.

 Het grote, eenvoudig te gebruiken touchscreen levert
consistente prestaties op het hele printerpark.

De juiste keuze voor de bedrijven van
uw klanten
 Het compacte formaat kan binnen uw werkomgeving

naadloos in een krappe ruimte worden geïntegreerd.

 Biedt beveiliging en oplossingen die voldoen aan de
strenge vereisten van verschillende bedrijfstakken.

 Met de MPS-mogelijkheden (Managed Print Services) is
deze all-in-one een perfecte aanvulling op uw printerpark.

Blijf beschermd met beveiliging op
bedrijfsniveau
 Lexmark printers en all-in-ones zijn ontworpen om uw

gegevens, uw apparaat en uw netwerk te beschermen.

 Beschikt over een standaard Trusted Platform Module**
die coderingssleutels opslaat op andere hardware dan
waar de gegevens zich bevinden, naast verificatie en
systeemintegriteitscontroles.

 De expertise van Lexmark als marktleider op het gebied
van document- en apparaatbeveiliging wordt in de hele
branche vertrouwd.

Eenvoudig te beheren zonder last van
IT-personeel
 Sensoren controleren voortdurend honderden

gegevenspunten die extra voordelen bieden, zoals
voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van
supplies, wanneer ze zijn verbonden met Lexmark Cloud
Services.

 Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) maakt het
mogelijk om uw afdrukomgeving op afstand te bewaken,
te beheren en te beveiligen. Hierdoor neemt de uptime toe
en krijgt u toegang tot nieuwe oplossingen en workflows
via de cloud.

Focus op bedrijven in plaats van op
printers
 U kunt rekenen op de hoge prestaties van de XM3142 met

hoge afdruksnelheden tot 40 ppm* en enkelzijdige
scansnelheden van 92 ipm met één doorgang.

 Druk vanaf elke locatie af met standaard Wi-Fi en
volledige mobiele ondersteuning.

 De steelframes bieden duurzaamheid en betrouwbaarheid
met een lange levensduur, van het front-office tot het
magazijn.

Werken voor het milieu
 Automatische tweezijdig printen is standaard samen met

ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties
EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.

 Met het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP), dat
hergebruik en recycling ondersteunt (de beschikbaarheid
verschilt per land), zorgt u ervoor dat tonercartridges niet
op de vuilnisbelt terecht komen.

Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.
In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

*
**
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1 Multifunctioneel product met
aanraakscherm van 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Uitvoerlade voor 150 vellen
Afmetingen maken deel uit van het
basismodel

3 Multifunctionele invoer voor 100 vel
Afmetingen maken deel uit van het
basismodel

4 Lade voor 250 vel
Afmetingen maken deel uit van het
basismodel

5 Lade voor 550 vel
107 x 370 x 378 mm

Standaard

Optioneel

P/N Hardware
29S8170 Lexmark XM3142

P/N Supplies
24B7535 Lexmark XM3142 18K

tonercartridge
55B0ZA0 Lexmark 55B0ZA0

Fotoconductoreenheid

P/N Papierverwerking
29S0600 Lade voor 550 vel

P/N Memory Options
57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N Application Solutions
57X0300 Smartcardlezer
57X0301 Contactloze smartcardlezer
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N Aansluitingen
SPD0002 Piekspanningsbeveiliger

P/N Furniture
35S8502 Printerkast (hoogte instelbaar)

Lexmark XM3142

Ondersteunt één optionele lade voor 550 vel.
Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Meer informatie over ondersteunde configuraties kunt u vinden in de compatibiliteitsgids voor printers, opties en
standaarden op https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/



Productspecificaties Lexmark XM3142
Afdrukken
Display Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback

Afdruksnelheid tot: zwart: 40 pagina's per minuut 1 (A4)

Tijd tot de eerste pagina in: zwart: 5.9 seconden

Afdrukkwaliteit zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 beeldkwaliteit

Memory Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB

Vaste schijf Intelligent Storage Drive available

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume 800 - 8,000 pagina's 2

Maximale maandelijkse
gebruiksindicatie

tot: 80,000 pagina's per maand 3

Kopiëren
Kopieersnelheid tot: zwart: 39 kopieën per minuut 1 (A4)

Tijd tot de eerste kopie in: zwart: 5.9 seconden

Scannen
Scannertype / Scantype ADI Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single-pass duplex)

Duplex scansnelheid tot: zwart: 92/96 kantjes per minuut (A4) / kleur: 40/42 kantjes per minuut (A4)

Simplex scansnelheid tot: zwart: 46/48 kantjes per minuut (A4) / kleur: 20/21 kantjes per minuut (A4)

Capaciteit autom. documentinvoer tot: 50 vel

Faxen
Modemsnelheid ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Supplies 4

Rendement cartridges tot: 18.000 5 pagina's zwarte cartridge

Imaging unit rendement tot: 40,000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking

Cartridge(s) meegeleverd 3000 5 pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge

Papierverwerking
Standaard papierverwerking 100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 150 vel uitvoerlade, 250 vel papierlade

Optionele papierverwerking Afsluitbare lade van 550 vel, Lade voor 550 vel

Invoercapaciteit tot: standaard: 250 vel / maximum: 900 vel

Uitvoercapaciteit tot: standaard: 150 vel / maximum: 150 vel

Ondersteunde mediatypes Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Ondersteunde mediaformaten A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-
envelop, Folio, 10 Envelop

Algemeen 6

Aansluitmogelijkheden std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB (type B, compatibel met 2.0 specificaties), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde
poort (type A)

Geluidsniveau 53 dBA (afdrukken) / 58 dBA (kopiëren) / 56 dBA (scannen)

Omgevingsspecificaties Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) / Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet) / Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve
luchtvochtigheidsgraad

Garantie 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Afmetingen / Gewicht HxBxD: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg

Energy Star Typical Electricity
Consumption

TEC: 0.52 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

1 Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/
ISOsnelheden. 2 "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.
3 "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. 4 Product functioneert alleen met
vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. 5 Gemiddeld rendement
gebaseerd op ongeveer 5% dekking. 6 Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.
Lexmark, Markvision en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple en AirPrint zijn
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. Mopria®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria® Alliance zijn
gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten
strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een
handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.
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