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Multifunktions farvelaserprinter

Lexmark CX727de

Hastighed i 
produktionsklassen med 
indbyggede 
virksomhedsløsninger

Lexmark CX727de leverer 

udskrivningshastigheder på 

op til 47 sider i minuttet og 

scanningshastigheder op til 56 

sider eller billeder i minuttet. 

CX727de leverer funktioner 

på produktionsniveau i en 

kompakt enhed med indbyggede 

virksomhedsløsninger, en 

maks. indføringskapacitet på 

op til 2.300 ark, en anbefalet 

månedlig udskriftsmængde på 

op til 20.000 sider, imponerende 

PANTONE®farvekalibrering og en stor 

e-Task berøringsskærm.

Quad-core processorkraft

Udskrivning af grafikintensive 

farvefiler kan være en udfordring for 

en hvilken som helst MFP. Men med en 

effektiv udskriftskontrol (1,2 GHz quad-

core-processor, op til 4 GB hukommelse 

og valgfri harddisk) kan CX727de 

let klare komplekse dokumenter. 

Første side i farver udskrives på bare 

5,5 sekunder.

Lexmarks værktøjer til farvematchning 

og PANTONE kalibrering leverer flot, 

ensartet farveudskrivning, så du kan 

spare tid og penge ved at producere 

farvedokumenter og udskrifter internt.

Sikkerhed. 
Fortrolig udskrivning.

Et omfattende sæt funktioner til 

netværkssikkerhed og protokoller 

beskytter din enhed, dine 

oplysninger og dit netværk mod 

uautoriseret adgang.

Beskyt dine følsomme dokumenter 

ved at aktivere funktionen Fortrolig 

udskrivning, der kræver indtastning 

af en tilpasset, unik PIN-kode på 

enhedens tastatur, før dokumentet 

kan udskrives.

Kompatibel med førende 
Mobile Print platforme

Udskriv fra mobilenheder med 

Lexmarks Mobile Print app uden 

ekstra omkostninger eller en valgfri 

Wi-Fi adapter. CX727de er AirPrint®-

certificeret og omfatter support til 

iOS, Android og Microsoft® Windows 

Mobile Printing. Den er også 

Mopria®-certificeret og Google Cloud 

Print™ Ready.

CX727de

Standard
Pages

USBSecurity

Standard
Pages

USBSecurity

Farver Løsninger Op til 47 sider pr. 
minut

17,8 cm 
berøringsskærm

2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Sikkerhed Netværk Mobilitet RADF-dupleks

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 

CX727de 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.

* 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.

ÅRS
garanti

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse 
A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe 
interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.
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Stor e-Task 
farveberøringsskærm, der 
kan brugertilpasses

e-Task brugergrænsefladen 

transformerer CX727de om til din egen 

personlige gateway til tidsbesparende 

løsninger, brugertilpassede genveje 

og arbejdsgange.

Log nemt på ved printeren, og se 

straks din egen brugertilpassede 17,8 

cm skærm med alle et-tryks-genveje, 

du har oprettet ved at bruge dine 

foretrukne indstillinger.

Overvåg job og forbrugsstoffer 

på berøringsskærmen eller fra en 

fjernplacering via webgrænsefladen 

på CX727de.

Softwareløsninger øger 
produktiviteten og 
sparer penge

Lexmarks Embedded Solutions 

Framework (eSF) gør det muligt 

for CX727de at indlæse og 

køre softwareløsninger, der er 

skræddersyede til dine specifikke 

behov eller din branche, så du 

ikke skal udvikle eller hoste dine 

egne programmer.

CX727de kører en lang række valgfri 

eSF programmer, der er udviklet af 

Lexmark, partnere og kunder, til at 

løse specifikke udfordringer. Vælg og 

indlæs nemt en eSF app og kør den 

direkte på enheden, hvilket fjerner 

behovet for at skulle administrere 

serverbaserede programmer.

Brugervenlig

CX727de 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 20.000 sider om måneden 

takket være vores avancerede 

papirhåndteringsteknologi og 

forbrugsstoffer med lang levetid.

Lexmarks printersystem og Unison™ 

toner sikrer ensartet udskriftskvalitet 

i hele patronens levetid for at undgå 

spild af udskrifter.

Lexmarks Mobile Print app til iOS 

og Android enheder giver en simpel 

og ensartet brugeroplevelse til 

udskrivning fra mobilenheder. Den 

omfatter simpel printerregistrering og 

Mobile Print indstillinger.

En USB-port på forsiden giver dig 

mulighed for udskrive PDF- og andre 

billedfiler direkte fra et flashdrev samt 

gemme scannede dokumenter.

Miljøvenlig

Indbygget tosidet udskrivning 

reducerer papirforbruget. Den 

lynhurtige opvarmningsfuser 

sparer energi og udskriver første 

side på bare 5,5 sekunder. Vælg en 

energisparetilstand (Lydløs, Dvale eller 

Eco) for automatisk at minimere støj 

og energiforbrug.

Med Lexmarks LCCP-program (Lexmark 

Cartridge Collection Program) 

får du en gratis, nem måde for 

returnering af tomme patroner med 

henblik på bæredygtig genvinding 

eller genfremstilling.
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Produktspecifikationer Lexmark CX727de

Udskrivning
Display Lexmark e-Task 7” (17,8 cm) farve touchskærm

Udskriftshastighed: Op til6 Sort: 47 sider/min / Farve: 47 sider/min

Tid indtil første side Sort: 5.0 sekunder / Farve: 5.5 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 Standard: 2048 MB / Maksimum: 4096 MB

Harddisk Mulighed til rådighed

Anbefalet volumen pr. måned2 2000 - 20000 Sider

Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op 
til3

150000 sider/måned

Kopiering
Kopieringshastighed: Op til6 Sort: 47 sider/min. / Farve: 47 sider/min.

Tid indtil første kopi Sort: 6.5 sekunder / Farve: 7.0 sekunder

Scan
Scanner type / ADF Scan Flatbed scanner med ADF / RADF (omvendt dupleks)

A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til Sort: 26 / 28 sider/ min. / Farve: 26 / 28 sider/ min.

A4/Letter Scanningshastighed: Op til Sort: 56 / 60 sider/ min. / Farve: 56 / 60 sider/ min.

Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til ADF: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

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

Tilbehør7

Ydelse for tonerkassetter (op til)1 Sort tonerkassette til 13.000 sider, Farvetonerkassetter (CMY) til 10.000 sider

Anslået ydelse for billedenhed: op til 150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning

Kassette(r) leveres med produkt1 3.000 siders Return Program farvetonerkassetter (starter), 7.000 siders sort Return Program tonerkassette (starter)

Papirhåndtering
Papirhåndtering Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 300 ark

Papirhåndtering (Ekstra tilbehør) 550-arks skuffe

Papirinput kapacitet: Op til Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 2300 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Papiroutput kapacitet: Op til Standard: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Understøttede medietyper Card Stock, Kuverter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Vinyletiketter, Banner Papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Understøttede mediestørrelser 10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, 
Udmelding, Universel, Oficio, A6

Generelt4

Standard tilslutning Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 
Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A)

Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC

Lydniveau ved i brug Udskrivning: 53 dBA / Kopiering: 56 dBA / Scanning: 53 dBA

Påkrævet driftsmiljø Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)

Produktgaranti8 Udvidet 4 års garanti ved online registrering indenfor 90 dage efter købsdato

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 648 x 505.5 x 533 mm / 44.9 kg

Part Number 40CC572

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 
55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse 
A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger 
med fejlretning.

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. 8Tilbuddet gælder, hvis produktet registreres 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.
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© 2019 Lexmark og Lexmark logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive 
ejere. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA.

Standard
Valgfrit

Papirmagasin til 550 ark med MP (Multi Purpose) 
arkføder til 100 ark

Papirmagasin til 550 ark

Indstillelig printerfod

17,8 cm farve touchskærm

Papirmagasin til 550 ark

Papirmagasin til 550 ark


