
Seria Lexmark X200 FAKSOWANIE

DRUKOWANIE DO 23 STR./MIN.

KOPIOWANIE

SKANOWANIE

SIEĆ

Lexmark X203n        Lexmark X204n

Wygodne urządzenie 
wielofunkcyjne na biurko!



Drukuj mniej i oszczędzaj.
Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie, wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku, 

może wydawać się dziwne. Jednak 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.

Doskonały partner w 
pracy biurowej

Prostota na każdym 
poziomie

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

Jeśli jesteś zajętym pracownikiem biurowym, potrzebującym wysokiej jakości wydruków laserowych i wydajności na 

swoim biurku, urządzenia serii Lexmark X200 to doskonały wybór. Te niezawodne i łatwe w obsłudze, niewielkie urządzenia 

wielofunkcyjne oferują znaczne korzyści przy atrakcyjnej cenie. Wyraźny tekst, duża szybkość kopiowania oraz intuicyjne 

narzędzia do skanowania, ułatwią Ci codzienną obsługę dokumentów. Oszczędność czasu i pieniędzy oraz ochrona 

środowiska są znacznie łatwiejsze, gdy pod ręką masz urządzenie serii Lexmark X200!

Nie musisz biegać od urządzenia do 
urządzenia aby wykonać swoją pracę. 
Niewielkie, eleganckie urządzenia serii 
Lexmark X200 zapewniają możliwość 
drukowania, skanowania, kopiowania 
i faksowania bezpośrednio z biurka. 
Co więcej, urządzenia te mieszczą 
się praktycznie wszędzie, a dzięki 
eleganckiemu wyglądowi pasują do 
każdego miejsca.

l  Niewielkie rozmiary — urządzenie mieści 
się na biurku lub półce

l  Nowoczesny, stylowy wygląd czyni to 
urządzenie wielofunkcyjne doskonałym 
rozwiązaniem dla recepcji i innych 
miejsc kontaktu z klientami

l  Tryb Quiet Mode zapewnia spokój 
potrzebny do skoncentrowania się na 
pracy

l  Tryb Eco-Mode zmniejsza zużycie 
energii

Uproszczenie pracy zapewnia wyższą 
produktywność. Dlatego właśnie firma 
Lexmark oferuje szeroką gamę łatwych 
w obsłudze narzędzi, upraszczających 
pracę w biurze. Możesz rozpocząć 
pracę zaraz po rozpakowaniu urządzenia 
— bezproblemowa instalacja, intuicyjna 
obsługa i prosta konserwacja.

l  Standardowa obsługa połączeń USB i 
Ethernet

l  Dzięki dołączonej aplikacji Lexmark 
Scan Center można łatwo skanować i 
wysyłać dokumenty w dowolne miejsca 
docelowe, także e-mailem.

l  Kopiowanie bez użycia komputera i 
wygoda samodzielnego faksu**

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

** Dostępne w modelu Lexmark X204n

Profesjonalne umiejętności 
do Twych usług

Urządzenia serii Lexmark X200 zapewniają 
wysoką wydajność i technologię 
umożliwiającą szybką i efektywną 
pracę. Łatwe skanowanie i kopiowanie. 
Drukowanie z szybkością do 23 str./min. 
Profesjonalny wygląd Twoich dokumentów 
dzięki wyraźnemu tekstowi. Urządzenia serii 
Lexmark X200 wyróżniają się na plus!

l  Skanowanie dokumentów i przesyłanie 
ich pocztą elektroniczną prosto z 
urządzenia, zapewnia oszczędność czasu 
i pieniędzy oraz eliminuje koszty przesyłki

l  Drukuj profesjonalnie listy i notatki z 
rozdzielczością druku 1200 x 1200 dpi

l  Podajnik o pojemności 250 arkuszy oraz 
podajnik wielofunkcyjny na pojedyncze 
arkusze, umożliwiają drukowanie na 
różnych rodzajach papieru

l  Szybkie i niezawodne przesyłanie faksów 
dzięki szybkiemu faksmodemowi** 
oraz automatycznemu podajnikowi 
dokumentów na 30 arkuszy**

l  Łatwe drukowanie różnorodnych 
dokumentów dzięki emulacji PCL6 i 
PostScript 3

** Dostępne w modelu Lexmark X204n
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Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój!

Wysoka jakość tekstu
Atrakcyjny wygląd 
ważnych dokumentów 
biznesowych 
dzięki rzeczywistej 
rozdzielczości wydruku 
1200 x 1200 dpi.

Intuicyjne komunikaty
Intuicyjny, 
dwuwierszowy panel 
sterowania ułatwia 
drukowanie i obsługę 
urządzenia.

Łatwy w obsłudze 
panel sterowania
Wyraźne oznaczenie 
funkcji i klawiszy 
funkcyjnych ułatwia 
obsługę.

Zintegrowana 
szuflada na papier
Zgrabny, zwarty wygląd 
— wszystkie funkcje 
zamknięte w niewielkiej 
obudowie!

Łatwy dostęp
Instalacja i wymiana 
materiałów 
eksploatacyjnych w 
kilka sekund dzięki 
wygodnemu dostępowi 
od przodu urządzenia

Skanowanie do e-maila
Oszczędność czasu i 
papieru dzięki możliwości 
skanowania dokumentów 
bezpośrednio do e-maila.

Łatwe kopiowanie
Łatwe kopiowanie przy 
użyciu automatycznego 
podajnika dokumentów o 
pojemności 30 arkuszy** 
lub z szyby

** Dostępne w modelu Lexmark X204n

Połącz się tak jak Ci 
wygodnie
Połącz się z komputerem 
przez port USB lub podziel 
się korzyściami z innymi 
użytkownikami dzięki 
wbudowanej obsłudze 
druku sieciowego.



Absolutna pewność druku!

Lexmark X264dn

Wydajność, której potrzebujesz

Lexmark X203n Lexmark X204n

Gwarancja firmy Lexmark

Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną 
wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Urządzenia serii 
Lexmark X200 są objęte niezawodną roczną gwarancją z naprawą 
u klienta w następny dzień roboczy. Aby podczas pracy poczuć się 
jeszcze pewniej, można skorzystać z opcjonalnego przedłużenia 
gwarancji. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można 
uzyskać u lokalnych przedstawicieli i w witrynie firmy Lexmark.

l  Funkcja drukowania, kopiowania i 
skanowania oraz szybki faks

l  Automatyczny podajnik dokumentów 
na 30 arkuszy

Niewielkie, profesjonalne laserowe urządzenie 
wielofunkcyjne na biurko

l  Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
l  Szybkość drukowania — do 23 stron na 

minutę
l  Rzeczywista rozdzielczość 1200 × 1200 dpi
l  Standardowo 64 MB pamięci RAM
l  Podajnik o pojemności 250 arkuszy i 

podajnik wielofunkcyjny na pojedyncze 
arkusze

l  Dostarczana ze zwrotną kasetą z tonerem o 
wydajności 1500* stron

l  Wydajność handlowych kaset z tonerem: 
2500* stron

l  Zalecany nakład miesięczny 250–1100 stron

Wszystkie korzyści modelu Lexmark X203n 
oraz:

•  Wbudowany moduł druku dwustronnego
l  Szybkość drukowania – do 28 stron na 

minutę
l  Wydruk pierwszej strony w niecałe 7,5 

sekundy
l  Dostępne kasety z tonerem o  

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

4500 stron

Najlepszy przyjaciel Twojej drukarki

Jak zapewnić, by drukarka Lexmark zawsze dostarczała 
doskonałych wydruków? Korzystając z oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych Lexmark! Drukarki i materiały eksploatacyjne 
zaprojektowano tak, by współdziałały ze sobą, chroniąc inwestycję 
i zapewniając doskonałą jakość wydruku, od pierwszej do 
ostatniej strony. Kasety z tonerem dla urządzeń serii Lexmark 
X200 charakteryzują się praktyczną konstrukcją, gdzie toner i 
bęben światłoczuły są rozdzielne. Jest to rozwiązanie idealne dla 
niewielkich urządzeń na biurko. To rozwiązanie umożliwia wymianę 
tonera bez konieczności pozbywania się bębna światłoczułego. 
Wymiana tylko tych części, które wymagają wymiany, zapewnia 
lepszą ochronę środowiska i pozwala na obniżenie kosztów 
eksploatacji.Gdy nadejdzie czas na wymianę materiałów 
eksploatacyjnych, nie wyrzucaj ich — program zwrotu zużytych 
wkładów Lexmark zapewnia bezpłatny recykling.  W odniesieniu do 
wkładów drukujących Lexmark stosuje zasadę „zero odpadów”, 
ponownie wykorzystując lub recyklując 100% wkładów zwracanych 
w ramach programu.

Niewielkie i niezawodne 
monochromatyczne urządzenie 
wielofunkcyjne dla małych grup roboczych



Lexmark X203n Lexmark X204n

Specyfikacje produktów Seria Lexmark X200

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.

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.

Znaki towarowe
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 23 str./min.
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono) 9 sek.
Rozdzielczość druku (mono) 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi
Pamięć standardowa 64 MB
Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna 64 MB

Poziom hałasu podczas pracy 51 dBA 50 dBA

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 24 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 10000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny 250 - 1100 stron

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

ISO/IEC 19752.)

Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron*

Materiały eksploatacyjne dostarczane z urządzeniem Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1500 stron*

Kopiowanie
Szybkość kopiowania (A4, czarny) do 23 str./min.
Skanowanie z podajnika automatycznego Skanowanie jednostronne

Rozdzielczość skanowania 600 X 600 dpi (mono)
Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 %

Faksowanie
Szybkość modemu 33.6 Kb/s

Opcje papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 150 arkuszy, Wyjście na pojedyncze arkusze, Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy, Taca wejściowa na 250 arkuszy

Standardowa pojemność podajników: do 250+1 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do 250+1 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: do 150 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do 150 arkuszy
Pojemność podajnika automatycznego dla kopiowania/
faksowania/skanowania do:

30 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, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Oficio

Zgodność
Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Emulacja PostScript 3
Interfejsy standardowe Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type B), certyfikowany
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 (10.2 lub nowszy), Mac OS 9.x

Inne
Funkcja Kopiowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie Kopiowanie, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Drukowanie

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta, następny dzień roboczy
Certyfikaty www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głeb.) w mm : 341 x 401 x 357 mm 384.5 x 401 x 357 mm

Waga (kg) 13.4 kg 14.6 kg

Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 8 do 90%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 metrów
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Informacje na temat zamówień

www.lexmark.com

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

Seria Lexmark X200

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Oszczędność i ochrona środowiska
- Zgodność z normą Energy Star
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu
- Konstrukcja kaset z tonerem umożliwia wymianę toneru bez konieczności pozbywania się bębna światłoczułego.
- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pomaga w zmniejszeniu ilości odpadów.

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X203n, 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, 
Nakładka językowa na panel sterowania, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych 
wkładów Lexmark

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X204n, 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, 
Nakładka językowa na panel sterowania, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja na temat programu zwrotu zużytych 
wkładów Lexmark

Symbol Model
0052G0016 Lexmark X203nLexmark X203n Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X203A11G Zwrotna kaseta z tonerem do X203 i X204
0X203A21G Kaseta z tonerem do X203 i X204
0X203H22G Bęben światłoczuły do X203 i X204

Symbol Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

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
002351414 2 lata gwarancji, naprawa u klienta w następny dzień roboczy
002351415 3 lata gwarancji, naprawa u klienta w następny dzień roboczy
002351418 Przedłużenie gwarancji o 1 rok, naprawa u klienta w następny 

dzień roboczy

Szczelina do ręcznego podawania 
pojedynczych arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Obsługa papieru standardowo

Symbol Model
0052G0044 Lexmark X204nLexmark X204n Symbol Tonery / kasety z tonerem
0X203A11G Zwrotna kaseta z tonerem do X203 i X204
0X203A21G Kaseta z tonerem do X203 i X204
0X203H22G Bęben światłoczuły do X203 i X204

Symbol Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

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
002351466 2 lata gwarancji, naprawa u klienta w następny dzień roboczy
002351467 3 lata gwarancji, naprawa u klienta w następny dzień roboczy
002351470 1 rok przedłużenia gwarancji, naprawa u klienta w następny 

dzień roboczy

Szczelina do ręcznego podawania 
pojedynczych arkuszy

Taca wejściowa na 250 arkuszy

Obsługa papieru standardowo


