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Farver Op til 23 sider pr. minut Netværk Dupleks

Unison toner Sikkerhed Mobilitet

Farvelaserprinter

Lexmark CS317dn

Tag din virksomhed 
til næste niveau med 
imponerende farver

Denne professionelle 

farveprinter på basisniveau med 

PANTONE®kalibrering sikrer 

nøjagtige farver, der kan tage din 

virksomhed til næste niveau.  CS317dn 

udskriver op til 23 sider i minuttet 

via en kompakt og økonomisk 

enhed, der omfatter avanceret 

sikkerhed, netværksfunktioner, en 

2-linjers LCD-skærm samt Mobile 

Print understøttelse.*

Strålende, nøjagtige farver

Lexmarks værktøjer til farvematchning 

og PANTONE kalibrering producerer 

imponerende farvesider med op til 23 

sider i minuttet, så du kan spare tid og 

penge ved at udskrive farvebilleder og 

-dokumenter internt. Udskriv hurtigt 

komplekse dokumenter med grafik 

og billeder takket være dual-core 

processor og 256 MB hukommelse (kan 

opgraderes op til 2,3 GB). CS317dn kan 

udskrive første side i farve på bare 

11 sekunder.

Pålidelig, sikkerhed og Mobile 
Print understøttelse

Et omfattende sæt funktioner til 

netværkssikkerhed og protokoller er 

indbygget for at beskytte din enhed, 

dine oplysninger og dit netværk mod 

uautoriseret adgang. Udskriv fra 

mobilenheder med Lexmarks Mobile 

Print app uden ekstra omkostninger 

eller en valgfri Wi-Fi adapter.

Forbrugsstoffer med 
enestående værdi

Lexmarks eksklusive Unison™ toner 

holder udskrivningsomkostningerne 

nede med tonerkapaciteter, der giver 

fantastisk værdi til budgetvenlige 

priser. Patronerne har en kapacitet 

på op til 2.300 sider i farve og 3.000 

sider i sort, og de skal aldrig rystes, 

hvilket minimerer afbrydelser og 

holder arbejdet i gang. Lexmarks 

printersystem og Unison™ toner 

sikrer ensartet udskriftskvalitet i hele 

patronens levetid for at undgå spild 

af udskrifter.

CS317dn

* Kræver Lexmarks Mobile Print app uden ekstra omkostninger med Android eller iOS mobilenhed.
** Tilbuddet gælder, hvis produktet er registreret inden for 90 dage fra købsdatoen. Forbrugsstoffer som f.eks. en fuser eller overførselsenhed er ekskluderet. Du finder 
detaljerede vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

4 års garanti

Hvis du fik valget, ville du så ikke 

foretrække at købe en enhed, 

der beskytter din investering 

med en garanti? Den økonomiske 

CS317dn er så godt bygget, at vi 

understøtter den med en garanti, 

der dækker reparationer inkl. 

omkostninger til reservedele, hvis 

der er behov for disse indenfor 

de første fire år**. Garantien 

giver dig også 24 timers fri 

onlinesupport og adgang til 

teknisk support pr. telefon inden 

for normal arbejdstid.

ÅRS
garanti
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Farvelaserprinter

Brugervenlig

CS317dn er simpel at installere, 

brugervenlig og giver fuld 

kompatibilitet med næsten alle 

operativsystemer og netværk, så du 

kan komme i gang på få minutter. Den 

er bygget til at holde, så du let kan 

udskrive op til 5.000 sider om måneden 

takket være vores avancerede papir-

håndteringsteknologi.

Overvåg driftsstatus og niveau 

af forbrugsstoffer på printerens 

brugervenlige, 2-linjers LCD-

skærm eller fra en fjernplacering 

via webgrænsefladen. Tilføj et 

ekstra papirmagasin for at øge 

inputkapaciteten til 900 sider og opnå 

færre afbrydelser.

Miljøvenlig

Indbygget tosidet udskrivning 

reducerer papirforbruget. Den 

lynhurtige opvarmningsfuser sparer 

energi og udskriver første side i 

farve på bare 11 sekunder. Vælg en 

energisparetilstand (Lydløs, Dvale eller 

Eco) for automatisk at minimere støj 

og energiforbrug.

Lexmarks LCCP-program (Lexmark 

Cartridge Collection Program) 

tilbyder en nem måde til returnering 

af dine tomme patroner uden 

ekstra omkostninger med henblik 

på bæredygtig genvinding eller 

genfremstilling. Få mere at vide 

på http://www.lexmark-emea.com/

LCCP/recycling.

lexmark.dk
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Lexmark CS317dn funktioner

lexmark.dk

Produktspecifikationer Lexmark CS317dn

Udskrivning
Display 16-tegns, 2-liniers baggrundsoplyst APA-LCD-display (All Points Addressable)

Udskriftshastighed: Op til6 Sort: 23 sider/min / Farve: 23 sider/min

Tid indtil første side Sort: 10 sekunder / Farve: 11 sekunder

Printopløsning Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 
dpi)

Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel / 
Processor

Standard: 256 MB / Maksimum: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz

Harddisk Ikke tilgængeligt

Anbefalet volumen pr. måned2 500 - 5000 Sider

Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til3 60000 sider/måned

Tilbehør7

Ydelse for tonerkassetter (op til)1 Farvetonerkassetter (CMY) til 2.300 sider, Sort tonerkassette til 3.000 sider

Photoconductorens beregnede ydelse: Op til5 40,000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning

Kassette(r) leveres med produkt1 1.400 siders Return Program sort tonerkassette (starter), 750 siders Return Program farvetonerkassetter (starter)

Papirhåndtering
Papirhåndtering Standard: Integreret papirmagasin til 250 ark, Udskriftsbakke til 125 ark, Integreret Duplex, Manuel arkføder til 

enkeltark

Papirhåndtering (Ekstra tilbehør) Dobbelt papirmagasin til 550 ark med MP arkføder til 100 ark

Papirinput kapacitet: Op til Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 900+1 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Papiroutput kapacitet: Op til Standard: 125 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 125 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Understøttede medietyper Card Stock, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Se kortfortegnelsen.

Understøttede mediestørrelser A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Universel, Oficio

Generelt4

Standard tilslutning USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fungerer også sammen med 
1000Base-T

Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) Ekstern MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet N8352 802.11b/g/n trådløs

Lydniveau ved i brug Udskrivning: 48 dBA

Påkrævet driftsmiljø Temperatur: 16 til 32 ° C (60 til 90 ° F), Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)

Produktgaranti Udvidet 4 års garanti ved online registrering indenfor 90 dage efter købsdato

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 291 x 442 x 407 mm / 20.3 kg

Part Number 28CC071

1 Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798. 
2”Anbefalet månedlig sidevolumen” er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne 
planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, 
baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. 3”Maksimal månedlig arbejdscyklus” defineres som 
det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre 
Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. 4Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. 5Faktisk ydelse kan variere 
afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig 
udskrivningsjobkompleksitet. 6Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information 
se: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for 
flere detaljer.
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Lexmark og Lexmark logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.  Alle andre varemærker tilhører 
de respektive ejere. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA.

Standard
Valgfrit

2-linjers LCD

Manuel indføring af enkeltark

Papirmagasin til 250 ark

Dobbelt papirmagasin til 550 ark med 
MP arkføder til 100 ark

Justerbar printerfod

Swivel kabinet


