
Seria Lexmark X460

Wspaniała przyszłość 
małych grup roboczych!

FAKSOWANIEDRUKOWANIE

DO 38 STR./MINKOPIOWANIE

DRUK DWUSTRONNYSKANOWANIE

SIEĆ

Lexmark X463de        Lexmark X464de       Lexmark X466de



Niewielkie i niezawodne urządzenia Lexmark serii X460 zapewniają małym i średnim grupom roboczym wysoką wydajność. 

Ciesz się wydajnymi narzędziami, rozwiązaniami zapewniającymi oszczędności oraz dużym, intuicyjnym ekranem 

dotykowym, zapewniającym łatwy dostęp do szerokiej gamy funkcji. Funkcje te obejmują skanowanie dwustronne, 

zaawansowane kopiowanie oraz łatwą autoryzację użytkowników, zapewniającą zwiększony poziom bezpieczeństwa.

* Podana wydajność zgodna z normą ISO 19752

Łatwiej się nie da Produkt ekologiczny

Inteligentne i wydajneGotowe do pracy!

Drukuj mniej i oszczędzaj.
Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka stwierdzenie takie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może 
wydawać się dziwne. Jednakże po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia 
kosztów wydruku o 30%1 dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark 
oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu na środowisko. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci 
pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności.

(1) Źródło: InfoTrends/CapVentures., Network Document Solutions Forecast 
2007–2012, Network Document Solutions Consulting Service, sierpień 2008 r.

Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark są proste do 
skonfigurowania, instalacji i obsługi. Zapewniają także łatwy 
dostęp do potrzebnych firmie narzędzi biznesowych. Nie 
warto tracić czasu na bieganie między różnymi urządzeniami. 
Efektywność na wyciągnięcie ręki!

Te niewielkie lecz wszechstronne urządzenia oferują szeroką 
gamę wbudowanych funkcji i możliwość elastycznej 
rozbudowy. Dzięki temu prace biurowe można wykonywać 
efektywniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

l  Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy zapewnia dostęp do 
wszystkich funkcji za jednym dotknięciem

l  Funkcja MyMFP umożliwia poszczególnym użytkownikom 
zapisywanie i odczyt własnych konfiguracji ekranu 
dotykowego z pamięci flash

l  Łatwe kopiowanie i skanowanie dokumentów dwu- i 
wielostronicowych dzięki możliwości załadowania nawet 50 
arkuszy do automatycznego podajnika dokumentów

l  Wskaźniki LED ułatwiają wyrównywanie oryginałów, co 
zapewnia dokładne i bezproblemowe skanowanie

l  Dostosuj ekran dotykowy do specyficznych potrzeb Twojej 
grupy roboczej

l  Dzięki platformie wbudowanych rozwiązań obiegu dokumentów 
można tworzyć własne projekty (wymagany dysk twardy oraz co 
najmniej 256 MB RAM)

l  Skanuj bezpośrednio do różnych miejsc docelowych, takich jak 
konta e-mail, pamięci flash, foldery sieciowe* itp.

l  Chroń swoje dane, dokumenty i urządzenie dzięki 
zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak kontrola 
dostępu do funkcji

* Funkcja skanowania do folderu sieciowego wymaga co najmniej 256 MB pamięci RAM

Tuż po podłączeniu Twój Lexmark X466 poradzi sobie z 
czekającymi Cię zadaniami z niezwykłą szybkością. Niezależnie od 
tego czy to będzie skanowanie dokumentów, kopiowanie raportów 
czy druk ważnych prezentacji.

Konsolidacja wszystkich funkcji obsługi dokumentów w jednym 
wydajnym urządzeniu sieciowym pozwala na zmniejszenie 
wydatków na sprzęt, energię elektryczną i materiały 
eksploatacyjne. Firma Lexmark jednak na tym nie poprzestaje, 
oferując pomoc w odpowiedzialnym drukowaniu na wszystkich 
etapach pracy biura.

l  Automatyczny druk dwustronny pozwala zaoszczędzić papier 
oraz miejsce w archiwum.

l  Kasety z tonerem o ekstrawysokiej wydajności (do 15 000* 
stron) pomagają w zmniejszeniu liczby zużywanych kaset

l  Tryb Eco-Mode i Quiet Mode pomagają zaoszczędzić energię i 
obniżyć poziom hałasu

l  Bezzwłoczna grzałka utrwalająca obniża zużycie energii
l  Łatwy, bezpłatny recykling w ramach programu zwrotu 

zużytych wkładów drukujących Lexmark

l  Uzyskaj wysoką jakość wydruków i kopii z szybkością do 
38 str./min

l  Pierwsza wydrukowana strona gotowa już w 6,5 sekundy
l  Zwiększ wydajność dzięki dwustronnemu drukowaniu, 

skanowaniu i kopiowaniu
l  Zwiększ swoje możliwości dzięki dodatkowym opcjom 

obsługi papieru, pamięci, dyskowi twardemu 80 GB, 
faksowi oraz obsłudze sieci bezprzewodowych 
(w niektórych modelach w wyposażeniu)
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Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój

Podajnik uniwersalny

Drukuj na różnych typach 
nośników, takich jak koperty, 
etykiety i karton, bez 
konieczności wyjmowania 
papieru z podajnika głównego.

Bezpośredni druk z USB

Wystarczy podejść do 
urządzenia, włożyć pamięć flash, 
wybrać plik PDF, XPS lub obraz i 
rozpocząć drukowanie.

Opcjonalne pojemniki 
dodatkowe

Zwiększ pojemność podajników, 
dodając drugą szufladę (o 
pojemności 250 lub 550 arkuszy)

Łatwe skanowanie 
dwustronne

Załaduj stos oryginałów 
(do 50 arkuszy) i pozwól 
automatycznemu podajnikowi 
dokumentów wykonać resztę 
pracy za Ciebie.

Wskaźniki LED

Podświetlane prowadnice 
wskazują miejsce umieszczenia 
oryginału zapewniając bezbłędne 
skanowanie.

Przedni port USB

Skanuj bezpośrednio do pamięci 
flash lub użyj jej do zapisywania 
i pobierania osobistych ustawień 
urządzenia za pośrednictwem 
funkcji MyMFP.

Obsługa sieci 
bezprzewodowych

Uwolnij się od kabli sieciowych 
dzięki opcji obsługi sieci Wi-Fi 
802.11n



Teraz na na wielkim ekranie...
Niewiarygodnie duży, kolorowy 
wielofunkcyjny ekran dotykowy 
zapewnia szybki, łatwy dostęp do funkcji 
pozyskiwania i obiegu dokumentów. 
Dostosuj go do wymagań swojej firmy, 
wybierając ikony i skróty, których 
potrzebujesz najczęściej. Możesz 
nawet zmienić grafikę tła na taką, jaka 
odpowiada Ci najbardziej, na przykład 
firmowe logo.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa
Od zabezpieczeń sieci po ograniczenia dostępu użytkownika, firma Lexmark oferuje szeroką gamę 
funkcji zapewniających bezpieczeństwo danych i sieci. Poza funkcjami bezpieczeństwa sieciowego 
IPSec, SNMPv3 oraz 802.11x, seria Lexmark X460 wyposażona jest w klawiaturę alfanumeryczną do 
łatwej autentykacji kodem PIN oraz funkcję szyfrowania i czyszczenia twardego dysku.

Spersonalizowane ustawienia użytkownika
Nowa funkcja MyMFP firmy Lexmark naprawdę zwiększa wydajność, umożliwiając wielu użytkownikom 
zapisanie i ponowny dostęp do ustawień osobistych, w tym lokalnej książki adresowej, osobistych 
numerów faksów, a nawet własnej konfiguracji ekranu dotykowego, korzystając z prostej pamięci flash. 
Wystarczy, że podejdą do urządzenia i wsuną swoją pamięć flash, a urządzenie dosłownie przekształci 
się w ich osobistą drukarkę.

Zarządzanie bez wysiłku
Te urządzenia są gotowe do pracy w sieci i łatwe w konfiguracji. Jeżeli posiadasz wiele zainstalowanych 
urządzeń Lexmark, uniwersalny sterownik Lexmark pozwala na jeszcze łatwiejsze uruchomienie. Po 
uruchomieniu urządzenia spersonalizowane wiadomości wyświetlane na ekranie ułatwiają obsługę, 
zapewniając użytkownikom jasne informacje. Co więcej, oprogramowanie Lexmark MarkVision 
Professional zapewnia uproszczone zarządzanie zdalne oraz zautomatyzowane narzędzia do 
utrzymania ciągłości pracy!

Inteligentna funkcja Job Waiting
Problemy jednej osoby nie mogą wiązać się z opóźnieniem pracy całego zespołu! Powiedzmy, że ktoś 
rozpoczął drukowanie na etykietach a w drukarce nie ma etykiet. Dlaczego tracić cenny czas? Funkcja 
Job Waiting w drukarkach Lexmark pozwala na proste wstrzymanie zadania bez przerywania pracy 
innych osób (wymagany twardy dysk).

Wydajna kontrola ruchu
Wysłanie dużego pliku pocztą e-mail z urządzenia wielofunkcyjnego serii Lexmark X460 nie spowoduje 
spowolnienia pracy lokalnej sieci. Jest tak, ponieważ technologia kontroli ruchu potrafi podzielić ruch 
sieciowy na pakiety i przydzielić mniejszą przepustowość pakietom wychodzącym. Jest to funkcja 
szczególnie przydatna w sieciach o dużym ruchu, serwerach WWW umieszczanych na hostach 
zewnętrznych i sieciach WAN.

Platforma Lexmark Embedded Solutions Framework
Doświadcz większej wydajności, niż kiedykolwiek można było to sobie wyobrazić! Nowe urządzenia 
wielofunkcyjne firmy Lexmark są gotowe do implemetacji rozwiązań. Oznacza to, że łatwo można je 
dostosować tak, aby spełniały unikatowe potrzeby użytkowników dotyczące drukowania. Skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem firmy Lexmark i dowiedz się, jak można prosto wzbogacić posiadane 
urządzenie wielofunkcyjne za pomocą jednego z innowacyjnych rozwiązań Lexmark. Jednym 
dotknięciem ikony można włączyć dokumenty papierowe do cyfrowego obiegu, co pomaga drukować 
mniej, oszczędzać czas, obniżać koszty i zmniejszać wpływ drukowania na środowisko naturalne.
Platforma Embedded Solutions Framework jest opcjonalna w modelach Lexmark X463de i Lexmark 
X464de (wymaga twardego dysku i 256 MB pamięci)

Lista funkcji
Jeżeli możesz powiedzieć, że masz to wszystko, to znaczy, 

że masz drukarkę Lexmark!



Lexmark X466deLexmark X463de Lexmark X464de
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* Podana wydajność zgodna z normą ISO 19752.

Wydajność, której potrzebujesz

• Lexmark X463de plus szybki faks

Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne, 
wyposażone w szeroką gamę opcji

l  Standardowo 256 MB pamięci RAM
l  Wbudowany dysk twardy 80 GB 

zapewnia rozszerzoną funkcjonalność
l  Platforma Lexmark Embedded Solutions 

Framework
l  Dostępny również model o zwiększonej 

pojemności podajników (Lexmark 
X466dte)

l  Dostępny model z obsługą sieci 
bezprzewodowych (Lexmark X466dwe)

Niezawodne urządzenie czterofunkcyjne 
wyposażone w szybki faks

Intuicyjne urządzenie trzyfunkcyjne z 
ekranem dotykowym

l  Dwustronne drukowanie, kopiowanie i 
skanowanie

l  Szybkość drukowania 
– do 38 stron na minutę

l  Wydruk pierwszej strony w niecałe 
6,5 sekundy

l  Standardowo 128 MB pamięci RAM
l  Podajnik wielofunkcyjny o pojemności do 

50 stron
l  Dostarczana ze zwrotną kasetą z tonerem 

o wydajności 7000* stron
l  Dostępne kasety z tonerem o wydajności: 

3500*, 9000* lub 15 000* stron
l  Zalecany nakład miesięczny: 2000 

do10 000 stron
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Znaki towarowe

Warunki umowy licencyjnej
Drukarki są sprzedawane zgodnie z pewnymi warunkami umowy licencyjnej.  Szczegółowe informacje na temat licencji można 
znaleźć pod adresem www.lexmark.com/printerlicense

Specyfikacje produktów

Lexmark X463de Lexmark X464de Lexmark X466de

Lexmark i Lexmark ze znakiem diamentu są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki 
są własnością odpowiednich firm.  PCL jest zarejestrowanym znakiem firmy Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac i Macintosh są znakami firmy Apple 
Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w 
USA i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem 
handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki 
towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w 
niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Drukowanie
Technologia druku Laserowa monochromatyczna
Szybkość druku (A4, mono) do 38 str./min.
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono) 6.5 sek.
Rozdzielczość druku (mono) 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć standardowa 128 MB 128 MB 256 MB

Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna 640 MB

Dysk twardy Dostępny jako opcja Dostępny jako opcja Zawarty w konfiguracji

Poziom hałasu podczas pracy 53 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 22 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 80000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny 2000 - 10000 stron

Materiały eksploatacyjne
Wydajność materiałów eksploatacyjnych
(* Średnia wydajność kasety podawana zgodnie z normą 

ISO/IEC 19752.)

Kaseta z tonerem o wydajności 9000 stron*, Kaseta z tonerem o wydajności 3500 stron*, Kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności 15 000* stron

Materiały eksploatacyjne dostarczane z urządzeniem Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 7000* stron

Kopiowanie
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do 38 str./min.
Skanowanie z podajnika automatycznego Skanowanie dwustronne rewersyjne
Rozdzielczość skanowania 600 X 600 dpi (mono)
Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 %

Faksowanie
Szybkość modemu 33.6 Kb/s 33.6 Kb/s

Opcje papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Taca wejściowa na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Opcje obsługi papieru Szuflada na 550 arkuszy, Możliwość instalacji tylko jednej szuflady, Szuflada na 250 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do 300 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do 850 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do 150 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do 150 arkuszy
Pojemność podajnika automatycznego dla kopiowania/
faksowania/skanowania do:

50 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
Obsługiwane rozmiary nośników Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univer-

sal, Oficio

Zgodność
Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML 

Paper Specification)
Interfejsy standardowe Szybki Ethernet, Jedno wewnętrzne gniazdo karty, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type B), certyfikowany, Port Hi-Speed USB z przodu, certyfikowany ze 

specyfikacją USB 2.0 (Type A), Port USB z tyłu, certyfikowany ze specyfikacją USB 2.0 (Type A)
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z serwerem 

terminali, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh Mac OS X, Mac OS 9.x
Inne obsługiwane systemy operacyjne www.lexmark.pl

Inne
Funkcja Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Skanowanie 

sieciowe, Drukowanie

Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, 

Skanowanie sieciowe, Drukowanie

Skanowanie w kolorze, Kopiowanie, Faksowanie, 

Skanowanie sieciowe, Drukowanie

Gwarancja 1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy
Certyfikaty www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głeb.) w mm : 531 x 488 x 438 mm 531 x488 x 438 mm 531 x488 x 438 mm

Waga (kg) 22.7 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów, Wilgotność od 8 do 80% przy temperaturze poniżej 25,5°C
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Gwarancja firmy Lexmark 
Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha, można skorzystać z ofert serwisowych firmy Lexmark, których lista znajduje się pod adresem 
www.lexmark.com/services

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X463de, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 7000 stron*, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Kabel zasilający, Warunki ograniczonej gwarancji / 
Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset 
Lexmark

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X464de, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 7000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (zależnie od 
kraju), Kabel zasilający, Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, 
Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark

Informacje na temat zamówień

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Symbol Model
0013C1129 Lexmark X463deLexmark X463de Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X463X11G Zwrotna kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do 

modeli X463, X464 i X466
0X463H11G Zwrotna kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli 

X463, X464 i X466
0X463A11G Zwrotna kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0X463X21G Kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do modeli X463, 

X464 i X466
0X463H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli X463, X464 i 

X466
0X463A21G Kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0E260X22G Bęben światłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron)

Symbol Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

Symbol Opcje papieru
0034S0550 Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy
0034S0250 Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy

Symbol Inne
0014F0052 Karta faksu MarkNet N8110 V.34

Symbol Opcje Pamięci
001022298 Pamięć DDR1-DRAM 128MB
001022299 Pamięć DDR1-DRAM 256 MB
001022301 Pamięć DDR1-DRAM 512 MB
0014F0245 Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102 Dysk twardy 80 GB

Symbol Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
0034S7721 Karta formularzy i kodów kreskowych do X463, X464, X466

Symbol Połączenia
001021294 Kabel USB (2 m)
0014F0037 Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet

0014F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Pakiety serwisowe
002350870 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350871 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, nastepny dzień roboczy

002350872 4 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350874 1 rok dodatkowej gwarancji, naprawa w miejscu eksploatacji

Symbol Części zamienne, wymieniane przez uzytkownika
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 Zestaw konserwacyjny podajnika ADF X46x

Symbol Części zamienne do drukarek
0040X5401 Zestaw konserwacyjny grzałki do E460

Symbol Inne
002350886 Usługa instalacyjna X463

Odbiornik na 150 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Szuflada na 250 arkuszy / Szuflada na 
550 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru

Symbol Model
0013C1154 Lexmark X464deLexmark X464de Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X463X11G Zwrotna kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do 

modeli X463, X464 i X466
0X463H11G Zwrotna kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli 

X463, X464 i X466
0X463A11G Zwrotna kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0X463X21G Kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do modeli X463, 

X464 i X466
0X463H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli X463, X464 i 

X466
0X463A21G Kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0E260X22G Bęben światłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron)

Symbol Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

Symbol Opcje papieru
0034S0550 Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy
0034S0250 Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy

Symbol Opcje Pamięci
001022298 Pamięć DDR1-DRAM 128MB
001022299 Pamięć DDR1-DRAM 256 MB
001022301 Pamięć DDR1-DRAM 512 MB
0014F0245 Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102 Dysk twardy 80 GB

Symbol Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
0034S7721 Karta formularzy i kodów kreskowych do X463, X464, X466

Symbol Połączenia
001021294 Kabel USB (2 m)
0014F0037 Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Pakiety serwisowe
002350888 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350889 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350890 4 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350892 1 rok dodatkowej gwarancji, naprawa w miejscu eksploatacji

Symbol Części zamienne, wymieniane przez uzytkownika
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 Zestaw konserwacyjny podajnika ADF X46x

Symbol Części zamienne do drukarek
0040X5401 Zestaw konserwacyjny grzałki do E460

Symbol Inne
002350904 Usługa instalacyjna X464

Odbiornik na 150 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Szuflada na 250 arkuszy / Szuflada na 
550 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru
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Zawartość opakowania
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X466de, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 7000 stron*, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (zależnie od kra-
ju), Kabel zasilający, Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, 
Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark

Gwarancja firmy Lexmark 
Roczna gwarancja wymiany urządzeń Lexmark serii (X) zapewnia spokój ducha. Rozszerzoną ofertę serwisową można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Lexmark lub odwiedzając witrynę www.lexmark.com. Zoptymalizuj wydajność drukarki i 
wartość inwestycji, korzystając z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, usług serwisowych i części firmy Lexmark.

Ochrona środowiska – zobowiązanie Oszczędność i ochrona środowiska
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego 
zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie 
zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat 
tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle

Informacje na temat zamówień Seria Lexmark X460

Inne dostępne modele drukarek
0013C1155 - Lexmark X466dte: Lexmark X466de z dodatkową szufladą o pojemności 550 arkuszy
0013C1156 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de z obsługą sieci bezprzewodowych

- Zgodność z normą Energy Star
- Druk dwustronny, drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu 
pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu
- Wkłady drukujące o ekstrawysokiej wydajności oraz program zwrotu kaset firmy Lexmark pozwalają zmniejszyć ilość 
wytwarzanych odpadów

Symbol Model
0013C1238 Lexmark X466deLexmark X466de Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X463X11G Zwrotna kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do 

modeli X463, X464 i X466
0X463H11G Zwrotna kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli 

X463, X464 i X466
0X463A11G Zwrotna kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0X463X21G Kaseta z tonerem o ekstrawysokiej wydajności do modeli X463, 

X464 i X466
0X463H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli X463, X464 i 

X466
0X463A21G Kaseta z tonerem do modeli X463, X464 i X466
0E260X22G Bęben światłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron)

Symbol Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

Symbol Opcje papieru
0034S0550 Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy
0034S0250 Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy

Symbol Opcje Pamięci
001022298 Pamięć DDR1-DRAM 128MB
001022299 Pamięć DDR1-DRAM 256 MB
001022301 Pamięć DDR1-DRAM 512 MB
0014F0245 Karta pamięci flash 256 MB

Symbol Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
0034S7721 Karta formularzy i kodów kreskowych do X463, X464, X466
0034S7720 Karta IPDS/SCS/TNe do modelu X466

Symbol Połączenia
001021294 Kabel USB (2 m)
0014F0037 Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Pakiety serwisowe
002350906 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350907 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350908 4 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350910 1 rok dodatkowej gwarancji, naprawa w miejscu eksploatacji

Symbol Części zamienne, wymieniane przez uzytkownika
0040X5804 ADF Flatbed Cushion
0040X5807 Zestaw konserwacyjny podajnika ADF X46x

Symbol Części zamienne do drukarek
0040X5401 Zestaw konserwacyjny grzałki do E460

Symbol Inne
002350922 Usługa instalacyjna X466

Odbiornik na 150 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Szuflada na 250 arkuszy / Szuflada na 
550 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru


