Produtos multifuncionais laser monocromáticos

Lexmark MX417de
MX417de

Combina 4 dispositivos
em 1. Com mais velocidade
e capacidade.

Até 40 ppm

Rede

Duplex

Segurança

Mobilidade

Tela de toque de
4,3polegadas

Toner Unison

A acessibilidade se une à velocidade
superior e à maior capacidade de
saída na MX417de, um produto
multifuncional que imprime até 40
páginas por minuto e é recomendado
para impressão de até 10.000
páginas por mês. Ela inclui uma tela
de toque colorida de 4,3 polegadas
para simplificar tarefas, um teclado e
recursos de rede Gigabit integrados,
além de cartuchos disponíveis de
alto rendimento e capacidade de
impressão móvel.*

Segurança, com Impressão
confidencial. Capacidade de
impressão móvel.
Vários recursos de segurança de
rede protegem seu dispositivo, suas
informações e sua rede contra o
acesso não autorizado. Mantenha
seus documentos confidenciais

Versatilidade multifuncional
com maior velocidade
e capacidade

seguros com a ativação do recurso

Agora você pode fazer mais em menos

e exclusivo no teclado do dispositivo

tempo. Melhore suas velocidades de

Impressão confidencial, que requer a
especificação de PIN personalizado
para que o documento possa

impressão, digitalização e cópia com

ser impresso.

um processador de dois núcleos, 512

Imprima a partir de dispositivos

MB de memória (com capacidade de

móveis utilizando um adaptador Wi-

atualização até 2,5 GB) e recursos de

Fi opcional ou o aplicativo gratuito

rede Gigabit. A compacta e confiável

de impressão móvel Mobile Print

MX417de pode imprimir até 40 páginas

da Lexmark.

Garantia abrangente
A econômica MX417de é tão bem

por minuto, com a primeira gerada em

feita, que oferecemos uma sólida

até 6,5 segundos.

garantia de 1 ano que disponibiliza
várias maneiras de obter ajuda:
por telefone, e-mail, bate-papo
e assistência remota. Consulte a
Declaração de garantia limitada
para obter detalhes.

*Requer o aplicativo gratuito de impressão móvel Lexmark Mobile Print com um dispositivo móvel Android ou iOS

Produtos multifuncionais laser monocromáticos
Cartuchos de alto rendimento
oferecem menor custo
por página

Fácil de usar

Ecológica

A MX417de apresenta uma tela de

A impressão integrada em frente

toque colorida e personalizável de 4,3

e verso reduz o uso de papel. O

A MX417de pode usar cartuchos

polegadas que permite acesso rápido

fusor com aquecimento instantâneo

disponíveis de alto rendimento para

a funções de cópia, fax e digitalização.

economiza energia e gera a primeira

produzir até 8.500 páginas coloridas,

Ela também fornece acesso a

página em até 6,5 segundos. Selecione

ajudando a reduzir o custo por página.

aplicativos pré-instalados, como nosso

um modo de economia de energia

Além disso, não é necessário agitá-

aplicativo Forms and Favorites, que

(Silencioso, Hibernação e Ecológico)

los, o que minimiza as interrupções e

permite salvar documentos usados com

para minimizar automaticamente o

garante o andamento do seu trabalho.

frequência e imprimi-los usando a tela

ruído e o consumo de energia.

O sistema de impressão da Lexmark e o

de toque.

exclusivo Toner Unison™ garantem uma
qualidade de impressão consistente
por toda a vida útil do cartucho, para
evitar impressões desnecessárias.

Monitore trabalhos e suprimentos na
tela ou em um local remoto usando
sua interface da Web. Adicione uma
bandeja de papel extra para aumentar
a capacidade para 850 páginas e
ter ainda menos interrupções. Uma
porta USB frontal permite imprimir
diretamente a partir de uma unidade
flash.
A MX417de foi projetada para durar
e, por isso, pode imprimir facilmente
até 10.000 páginas por mês, graças
à nossa moderna tecnologia de
manuseio de papel.
Um alimentador automático de
documentos simplifica operações de
impressão, cópia, digitalização e fax de
documentos de várias páginas.
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Recursos da Lexmark MX417de
Especificações do produto

Lexmark MX417de

Imprimir
Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)

Visor
Velocidade de impressão: Até6

mono: 38 ppm (páginas por minuto)

Tempo para a 1ª página

mono: 6.5 segundos

Resolução de impressão

mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 ppp

Memória / Processador

standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Disco rígido
Volume de Páginas Mensal Recomendado2
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até3

Não disponível
750 - 10.000 Páginas
100.000 Páginas ao mês

Copia
Velocidade de cópia: Até6
Tempo para a 1ª cópia

mono: 38 cpm
mono: 6,5 segundos

Digitalizar
Tipo de Scanner / Digitalização

Scanner de base plana com ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até

mono: 18 / 19 Lados por minuto / cor: 8 / 8 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até

mono: 42 / 43 Lados por minuto / cor: 19 / 20 Lados por minuto

Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização:
Até

ADF: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Envia fax
Velocidade do Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Suprimentos7
Capacidades dos toners1
Capacidade Estimada da unidade de processamento
de imagens: Até
Consumíveis entregues com o equipamento1

até: Toner para 2.500 páginas, Toner de elevada capacidade para 8.500 páginas
60.000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de
aproximadamente 5%.
Toner Starter com Programa de Retorno para 2.500 páginas

Manuseio de Papel
Manuseamento de papel incluído

Entrada para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Duplex integrado

Manuseamento de papel opcional

Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas

Capacidade de alimentação de papel: Até
Capacidade saída de papel: Até
Tipos de papel suportados
Tamanhos de papel suportados

standard: 300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 850 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal,
Oficio, A6

Geral4
Conectividade standard
Conectividade rede opcional
Nível de ruído em funcionamento
Ambiente Recomendado de Funcionamento
Garantia do produto
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso

Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com
certificação de alta velocidade (Tipo A)
MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless
impressão: 55 dBA / cópia: 55 dBA / digitalização: 55 dBA
Temperatura: 16 a 32°C, Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros
4 anos de garantia Onsite Service (após ativação)
468 x 399 x 472 mm / 20,0 kg

Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. 2Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que
ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark
recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para
substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. 3Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de
páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs
Lexmark. 4As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em www.lexmark.com/printerlicense. 5*A Capacidade real pode
variar com base noutros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho e orientação do papel, cobertura do toner, tabuleiro de entrada, percentagem de impressões apenas
a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. 6Velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735,
respetivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização
numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.
1
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Recursos da Lexmark MX417de

Tela de Tela de toque de 10,9 cm

Alimentador multi-uso para 50 folhas

Entrada para 250 folhas

Bandeja para 250 folhas/bandeja para
550 folhas

Padrão
Opcional
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