
Seria Lexmark X360
Lexmark X264dn

FAKSOWANIE

DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN

KOPIOWANIE DRUK DWUSTRONNY

SKANOWANIE SIEĆ

Lexmark X264dn        Lexmark X363dn       Lexmark X364dn       Lexmark X364dw      

Niewielkie i wygodne monochromatyczne 
urządzenie wielofunkcyjne dla małych 
grup roboczych



Zaprojektowane specjalnie dla małych grup roboczych oczekujących odpowiednich wyników, urządzenia Lexmark X264dn 

i serii X360 umożliwiają unifikację najważniejszych funkcji biurowych w jednym, wydajnym urządzeniu. Poza szybkością, 

jakością i prostotą, urządzenia te oferują konkurencyjne możliwości, umożliwiające oszczędność czasu i pieniędzy, takie jak 

funkcja skanowania dwustronnego oraz wkłady drukujące o wysokiej wydajności, zapewniające niski koszt wydruku!

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.

Zaskakująca prostota Drukuj w czerni, myśl na zielono

Jakość tam, gdzie jest to istotneWydajność z najwyższej półki

* Dostępne w modelach Lexmark serii X360

Obsługa urządzenia nie wymaga praktycznie żadnego 
szkolenia. Kopiowanie i skanowanie można uruchomić kilkoma 
naciśnięciami. Intuicyjny, podświetlany panel sterowania 
wyświetla ważne informacje dotyczące druku i konserwacji w 
dwóch wierszach tekstu.

Wydajność biura to istotna składowa sukcesu Twojej firmy, w 
związku z czym firma Lexmark zapewnia wydajność małych grup 
roboczych! Teraz możesz cieszyć się dużą szybkością drukowania 
(do 33 str./min) oraz krótkim czasem wydruku pierwszej strony 
(niecałe 7 sekund). Co więcej, dostajesz do ręki narzędzia 
umożliwiające wykonywanie zadań w rekordowym czasie.

l  Załaduj nawet 50 stron do podajnika uniwersalnego, aby 
drukować na formularzach, etykietach i specjalnych nośnikach 
bez konieczności zmiany zawartości głównego podajnika

l  Drukuj obrazy prosto z pamięci flash dzięki portowi Direct USB* 
— możesz także skanować do pamięci flash!

l  Łatwe zarządzanie zeskanowanymi dokumentami przy użyciu 
Lexmark Scan Center

l  Wymiana materiałów eksploatacyjnych w kilka sekund dzięki 
wygodnemu dostępowi od przodu urządzenia

l  Oszczędzaj zasoby dzięki kasetom zamiennym o wydajności 
9000 stron

l  Oszczędzaj papier dzięki wbudowanej we wszystkich 
modelach funkcji druku dwustronnego

l  Oszczędzaj energię dzięki niezzwłocznej grzałce utrwalającej
l  Łatwy, bezpłatny recykling w ramach programu zwrotu 

zużytych wkładów drukujących Lexmark

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

l  Maksymalna pojemność 850 arkuszy z opcjonalną szufladą 
na papier

l  Możliwość umieszczenia nawet 50 arkuszy* w 
automatycznym podajniku dokumentów oraz skanowania 
dokumentów dwustronnych* w jednym przebiegu

l  Skanuj i przesyłaj dokumenty do różnych miejsc docelowych, 
w tym kont e-mail

l  Wysyłaj faksy, szybko i niezawodnie, przy użyciu 
opcjonalnego faksmodemu

l  Uzyskaj doskonałą jakość skanów dzięki skanerowi CCD z 
24-bitową głębią kolorów

l  Nadaj im profesjonalny wygląd dzięki rozdzielczości 
1200 x 1200 dpi.

l  Uzyskuj doskonałe wyniki na różnych typach nośników, w 
tym kartonie i etykietach

l  Podnieś jakość miejsca pracy dzięki wbudowanemu trybowi 
Quiet Mode

Trwała, wysokiej jakości konstrukcja urządzeń 
wielofunkcyjnych Lexmark zapewnia niezawodną pracę. 
Zapewniają one doskonałość w każdym aspekcie pracy 
— od skanowanych faktur po ważne dokumenty, które 
musisz wydrukować na następne spotkanie.



Seria Lexmark X264dn i X360

Skanowanie dwustronne1

Bez konieczności ręcznego 
odwracania oryginałów 
— urządzenie wielofunkcyjne 
wykonuje całą pracę!
1 Dostępne w modelach serii Lexmark X360

Podajnik uniwersalny
Druk na kopertach i 
innych typach nośników 
bez konieczności 
otwierania szuflady na 
papier.

Intuicyjne komunikaty 
Dwuwierszowy wyświetlacz 
umożliwia przekazywanie 
instrukcji dotyczących obsługi 
w wyraźny sposób.

Bezprzewodowa wolność
Uwolnij się od kabli 
sieciowych dzięki modelowi 
Lexmark X364dw, 
zapewniającemu obsługę 
sieci bezprzewodowych Wi-Fi 
802.11n Draft 2.0.

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

Mała liczba interwencji
Wkłady drukujące o wysokiej 
wydajności umożliwiają 
wydruk tysięcy stron bez 
konieczności wymiany.

Autonomiczne kopiowanie
Skanowanie nawet do 50 
stron jednocześnie dzięki 
automatycznemu podajnikowi 
dokumentów.

Opcjonalne podajniki 
dodatkowe
Zwiększ pojemność 
całkowitą podajników, 
dodając drugą szufladę 
(o pojemności 250 lub 
550 arkuszy)

Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój

Bezstresowy serwis

Podobnie jak wszystkie inne urządzenia Lexmark przeznaczone dla firm, urządzenia wielofunkcyjne 
Lexmark X264dn i serii X360 są objęte standardowo roczną gwarancją z naprawą u klienta, zapewniającą 
reakcję serwisu w następny dzień roboczy. Istnieje także możliwość rozszerzenia gwarancji, dzięki ofertom 
dostosowanym do specyficznych potrzeb użytkowników. Oferty te obejmują zarówno przedłużenie okresu 
gwarancji (do łącznie pięciu lat), jak i instalację, szkolenia i inne usługi.



Lexmark X364dn

Wydajność, której potrzebujesz

Lexmark X264dn Lexmark X363dn

l  Dostępny model z obsługą sieci 
bezprzewodowych (Lexmark X364dw)

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

że masz drukarkę Lexmark!

Natychmiastowe nagrzewanie
Szybkonagrzewające się grzałki utrwalające umożliwiają urządzeniom wielofunkcyjnym 
drukowanie już wtedy, gdy większość urządzeń dopiero się nagrzewa. Poza krótszym czasem 
drukowania skorzystasz także na zwiększonej wydajności. Dzięki temu możesz równocześnie 
oszczędzać czas, energię i pieniądze!

Wysoka jakość skanowania
The Lexmark Scan Center oferuje kompletną gamę funkcji umożliwiających digitalizację 
dokumentów i zintegrowanie ich z codziennymi procedurami roboczymi. Sprawdź swój obraz, 
popraw kontrast i kolorystykę oraz zapisz skan w różnych formatach plików. Następnie wyślij 
skan do różnych miejsc docelowych, bezpośrednio pocztą elektroniczną lub przez sieć na dysk 
udostępniony, komputer PC lub do aplikacji biznesowej. Wbudowane oprogramowanie OCR, 
rozpoznające tekst, umożliwia nawet przekształcanie dokumentów papierowych do formy 
edytowalnej — jest to przydatne narzędzie, zapobiegające konieczności wpisywania od nowa 
dużych tekstów.

Inteligentne materiały eksploatacyjne
Urządzenia i materiały eksploatacyjne Lexmark idealnie z sobą współgrają. Używane razem 
zapewniają najlepsze rezultaty, gwarantując jakość dokumentów i niezawodność urządzenia. 
Wkłady drukujące Lexmark pomagają także chronić środowisko. Korzystanie z wydajnych kaset 
z tonerem Lexmark pozwala zmniejszyć liczbę kaset zużywanych przez cały okres eksploatacji 
drukarki. W odniesieniu do wkładów drukujących Lexmark propaguje zasadę „zero odpadów”, 
ponownie wykorzystując lub recyklując 100% wkładów zwracanych w ramach bezpłatnego 
programu zwrotu wkładów Lexmark..

Zarządzanie bez wysiłku
Nie przeciążaj niepotrzebnie swojego działu IT. 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, komunikaty na ekranie 
zapewniają użytkownikom dostęp do ważnych informacji. Co więcej, oprogramowanie Lexmark 
MarkVision Professional zapewnia uproszczone zarządzanie zdalne oraz zautomatyzowane 
narzędzia do utrzymania ciągłości pracy!

Kompletne rozwiązanie wielofunkcyjne dla 
biur, z faksem

l  Funkcja drukowania, kopiowania i 
skanowania oraz szybki faks

Szybkie, wszechstronne urządzenie 
trzyfunkcyjne z zaawansowanymi funkcjami

l  Drukowanie, kopiowanie i skanowanie 
dwustronne.

l  Szybkość drukowania – do 33 stron na 
minutę

l  Podajnik wielofunkcyjny o pojemności do 
50 stron

l  Standardowo 128 MB pamięci RAM
l  Dostarczana ze zwrotną kasetą z tonerem 

o wydajności 3000* stron
l  Dostępne kasety z tonerem o wydajności: 

3500 lub 9000 stron
l  Zalecany nakład miesięczny: 750 do 5000 

stron

Niewielkie i niezawodne 
monochromatyczne urządzenie 
wielofunkcyjne dla małych grup 
roboczych

l  Drukowanie, skanowanie, 
kopiowanie i faksowanie

l  Szybkość drukowania – do 28 stron 
na minutę

l  Wydruk pierwszej strony w niecałe 
7,5 sekundy

l  Standardowo 64 MB pamięci RAM
l  Pojemność do 250 arkuszy, podajnik 

priorytetowy na pojedyncze arkusze
l  Dostarczana ze zwrotną kasetą z 

tonerem o wydajności 1500* stron
l  Dostępne kasety z tonerem o  

wydajności: 3500* lub 9000* stron
l  Zalecany nakład miesięczny: 250 do 

4500 stron

*podana wydajność zgodnie z normą ISO 19752 



Seria Lexmark X264dn i X360Specyfikacje produktów

Lexmark X264dn Lexmark X363dn Lexmark X364dn

Maksymalny miesięczny cykl

Zalecana liczba stron drukowanych

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.

Znaki towarowe

Warunki umowy licencyjnej

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.

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.

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

Drukowanie
Technologia druku Laserowa monochromatyczna
Szybkość druku (A4, mono) do 28 str./min. 33 str./min. 33 str./min.

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono) 7.5 sek. 7 sek. 7 sek.

Rozdzielczość druku (mono) 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć standardowa 64 MB 128 MB 128 MB

Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna 64 MB 128 MB 128 MB

Poziom hałasu podczas pracy 54 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 27 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 50000 str./miesiąc 80000 str./miesiąc 80000 str./miesiąc

Zalecany nakład miesięczny 250 - 4500 stron 750 - 5000 stron 750 - 5000 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*

Materiały eksploatacyjne dostarczane z urządzeniem Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o 

wydajności 1500 stron*

Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o 

wydajności 3000 stron*

Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o 

wydajności 3000 stron*

Kopiowanie
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do 28 str./min. 32 str./min. 32 str./min.

Skanowanie z podajnika automatycznego Skanowanie jednostronne Skanowanie dwustronne rewersyjne 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, Wyjście na pojedyncze 

arkusze, Szczelina do ręcznego podawania 

pojedynczych arkuszy, Taca wejściowa na 250 

Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł 

druku dwustronnego, Wyjście na pojedyncze 

arkusze, Taca wejściowa na 250 arkuszy, 

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł 

druku dwustronnego, Wyjście na pojedyncze 

arkusze, 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 250+1 arkuszy 300 arkuszy 300 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników: do 800+1 arkuszy 850 arkuszy 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, TCP/IP IPv6, TCP, UDP TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, 

UDP

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, 

UDP

Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal 

Printer Data Stream (PPDS), Emulacja 

PostScript 3

Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal 

Printer Data Stream (PPDS), Emulacja 

PostScript 3, PDF 1.6

Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal 

Printer Data Stream (PPDS), Emulacja 

PostScript 3, PDF 1.6

Interfejsy standardowe Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type 

B), certyfikowany

Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type 

B), certyfikowany, Port USB z przodu, zgodny 

ze specyfikacją USB 2.0 (Type A)

Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type 

B), certyfikowany, Port USB z przodu, zgodny 

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

Inne
Funkcja Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, 

Drukowanie

Kopiowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, 

Drukowanie

Gwarancja 1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji 1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji, 

następny dzień roboczy

1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji, 

następny dzień roboczy

Certyfikaty www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głeb.) w mm : 440 x 428 x 405 mm 471 x 428 x 405 mm 471 x 428 x 405 mm

Waga (kg) 19.5 kg 20 kg 20 kg

Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 8 do 90%, Wysokość n.p.m.: 0-2500 metrów
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www.lexmark.com

Informacje na temat zamówień Seria Lexmark X264dn i X360

Zawartość opakowania

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X363dn, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 3000 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 

Zawartość opakowania

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

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

Inne dostępne modele drukarek
0013B0574 - Lexmark X364dn: Lexmark X363dn + faks
0013B0575 - Lexmark X364dw: Lexmark X364dn + wbudowana obsługa sieci bezprzewodowych

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X264dn, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 1500 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z 
oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Kabel zasilający, Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter 
(zależnie od kraju), Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, 
Informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark

- Zgodność z normą Energy Star
- Bezzwłoczna grzałka utrwalająca obniża zużycie energii
- 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

Symbol Model
0013B0572 Lexmark X264dnLexmark X264dn Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X264H11G Zwrotna kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli 

X264, X363 i X364
0X264A11G Zwrotna kaseta z tonerem do modeli X264, X363 i X364
0X264H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do X264, X363, X364

0X264A21G Kaseta z tonerem do modeli X264, X363 i X364
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
001021209 Karta pamięci flash 64 MB

Symbol Połączenia
001021294 Kabel USB (2 m)
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014T0230 Serwer druku MarkNet™ N7000 Fast Ethernet - USB
0014T0040 Serwer druku Lexmark N4000e dla sieci Fast Ethernet

Symbol Pakiety serwisowe
002350932 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350933 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350936 1 rok dodatkowej gwarancji, naprawa w miejscu eksploatacji

Symbol Inne
002350964 Usługa instalacyjna X264

Odbiornik na 150 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Szczelina do ręcznego podawania 
pojedynczych arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Szuflada na 250 arkuszy / Szuflada na 
550 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru

Symbol Model
0013B0573 Lexmark X363dnLexmark X363dn Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X264H11G Zwrotna kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do modeli 

X264, X363 i X364
0X264A11G Zwrotna kaseta z tonerem do modeli X264, X363 i X364
0X264H21G Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności do X264, X363, X364

0X264A21G Kaseta z tonerem do modeli X264, X363 i X364
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
001021209 Karta pamięci flash 64 MB

Symbol Połączenia
001021294 Kabel USB (2 m)
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014T0230 Serwer druku MarkNet™ N7000 Fast Ethernet - USB
0014T0040 Serwer druku Lexmark N4000e dla sieci Fast Ethernet

Symbol Pakiety serwisowe
002350974 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350975 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350978 1 rok dodatkowej gwarancji, naprawa w miejscu eksploatacji

Symbol Inne
002351006 Usługa instalacyjna X363

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


