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C4150
Farvelaserprinter til mellemstore 
og store arbejdsgrupper

Skarp udskrivning med 
overbevisende farver 

for færre penge

Hastighed og 
produktivitet med 
den funktionalitet 
og driftssikkerhed, 

du behøver

Løsninger til 
smartere og mere 

fleksible arbejdsgange

Følsomme data 
forbliver sikre

Reducer 
omkostningerne og 
vær miljømæssigt 

ansvarlig

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.



219
KD

O
88

33
-1

Spar tid med integreret software og løsninger. Forbliv produktiv 
med høje udskrivningshastigheder, der holder arbejdet kørende. 
Udskriv skarpe og overbevisende farver.

 } Strålende farver i en økonomisk og pladsbesparende enhed

 } Udskrivningshastigheder på op til 47 sider pr. minut5print speeds

 } Brug mindre tid på forbrugsstoffer med højtydende 

tonerkapacitet og rystefri teknologi

 } Universelle papirmagasiner, der kan udvides

Hastighed, der sikrer produktivitet, 
med den pålidelighed, du kræver
Produktiviteten forbliver høj, når selv store farveudskriftsjob 
fuldføres hurtigt. Med udskrivningshastigheder op til 47 sider pr. 
minut får du hurtigere fuldført flere jobs. 

Minimer ventetiden. med C4150’ens mulighed for at udskrive 
en farveside på blot 5,5 sekunder. Praktisk direkte udskrivning 
fra flashdrev, netværksdrev eller onlineservere sparer dig endnu 
mere tid

Hold ikke igen, selv med komplekse udskriftsjob med store fotos 
og meget grafik i høj opløsning. Den indbyggede processor har 
hvad du behøver mht. kapacitet.

Arbejd og udskriv hvor end du med mobiludskrivning 
fra iOS, Android og Windows Mobile enheder samt 
valgfri trådløs og direkte mobiludskrivning via NFC fra 
smartphones og tablets. C6160 er også forberedt til 
Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 og Mopria.

Bedre adgang for alle til papirmagasiner 
og papirudstyr, som betjenes let, samt 
standardhovedtelefonstik og TalkBack-funktioner, der 
gør det nemmere for brugere med synshandicap at 
anvende enheden*.

Lexmark C4150

Få større kraft, 
og spar penge

* Opfylder de avancerede retningslinjer for tilgængelighed i henhold til afsnit 508 og den europæiske standard EN 301 549, som offentliggøres i juni 2016.
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Super skarpe udskrifter for færre 
penge med strålende farver
Farver så præcise og prisgunstige, at du selv kan producere 
dine farvematerialer. Du kan matche alle dine brandede 
farver og få udskrifter i eksakte farver uden at skulle betale 
overpris. Lexmark Colour Replacement kombinerer udskiftning 
af staffagefarver og udskiftning af RGB for at få en nøjagtig 
matchning af vigtige farver. PANTONE® kalibrering og indlejrede 
sider med farveeksempler er med til at sikre perfekte farver i 
designfasen. Lexmarks 4800 farvekvalitet er ultraskarp, selv ved 
fuld hastighed.  

Flere medievalg lige fra 300 gsm – et af de tykkeste medier, der 
findes i enkeltark til udskrivning af skiltning og bogomslag – til 
tyndt papir på 70 gsm, samt vinyl, etiketter, karton, konvolutter 
og bannere derimellem. C4150 giver dig enestående resultater. 

Mindre besvær med en høj inputkapacitet. Med en 
inputkapacitet på op til 2.300 ark løber du ikke så let tør 
for papir og behøver ikke at vente eller gribe ind for at 
fuldføre udskrivningen.

Øg din produktivitet med C4150. Den bliver ved med at køre

 } Tonerkassetter med en ydelse på op til 16.000 sider1

 } Fotokonduktor med en holdbarhed på op til 150.000 sider6

 } Fremkalderenhed (Developer) med en holdbarhed på op til 

300.000 sider6

 } UnisonTM tonerkassetter, der ikke kræver omrystning, giver 

perfekte udskrifter lige til den sidste side uden afbrydelser



419
KD

O
88

33
-1

Løsninger til problemfri arbejdsgange 
og fleksibilitet
Byg bro mellem dine papirdokumenter og softwaresystemer med konfigurerbare 
enhedsbaserede løsninger i Lexmark C4150. De indbyggede produktivitetsløsninger 
fremtidssikrer din investering.

Se mulighederne med vores 
intuitive brugergrænseflade

Minimer behovet for undervisning med de velkendte moderne 
funktioner (som på tablets) i vores eTask brugergrænseflade 
på en lys 10,9 cm (4,3") touchskærm. Brug swipe- og 
touchbevægelser til at navigere i den intuitive skærm for at få 
adgang til smarte funktioner, f.eks.:

 } Vis udskriftsjobbet

 } Udskriv Microsoft Office filer og andre filtyper fra USB 

eller mobilenheder

 } Tilpas genveje og bogmærker

 } Realiser dit investeringsafkast hurtigt med fuld integration

 } Få adgang til virksomhedens adressebog for 

hurtig dokumentdistribution

 } Aktiver sporing af brugere, forbrug og tilladelser for 

omkostnings- og udskriftsstyring

Google Drive
Den lette måde at udskrive 
delte Google-dokumenter 
efter ønske.

Kundesupport
Send e-mailbeskeder til 
helpdesk eller serviceudbydere 
for at anmode om support. 
Relevante data om enheden 
kan automatisk inkluderes i 
den automatiserede e-mail.

QR Code Generator
Generer en QR (Quick 
Response) kode, og vis 
den på eTask-skærmen, 
så det er lettere at finde 
printeren på din tablet 
eller smartphone.

Forms and Favourites
Få let adgang til ofte 
anvendte formularer og 
dokumenter, og spar 
penge ved afskaffe 
fortrykte formularer.

Levering af enhedsbaserede standardløsninger i denne 
serie omfatter*:

1

* flere løsninger.Der leveres muligvis flere enhedsbaserede løsninger med enheden, og der kan også tilføjes
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C4150

1

3

2

5

4

1. Intuitiv 
farvetouchskærm med ny 
eTask brugergrænseflade
En lys skærm på 10,9 cm 

(4,3”) bruger velkendte 

swipe- og touchbevægelser, 

som minimerer 

undervisningstiden og kan 

få brugerne op i hastighed.

2. Direkte udskrivning
Udskrivning af 

Microsoft Office-filer 

og andre dokument- og 

billedformater direkte fra 

flashdrev. Du kan også se 

eksempler på job på eTask-

skærmen før udskrivning.

3. UnisonTM, der ikke kræver 
omrystning.Toner system 
med forbrugsstoffer med 
lang levetid
UnisonTM Toner leverer altid 

enestående billedkvalitet, 

høj driftssikkerhed og 

fremragende bæredygtighed 

i et højtydende design

4. Softwareløsninger
Kombiner standardløsninger 

med tilkøbte Lexmark 

flådestyringsværktøjer og 

din eksisterende software og 

tekniske infrastruktur for at 

etablere et avanceret Lexmark 

økosystem. Systemets fleksibilitet 

fremtidssikrer din investering i 

Lexmarks farvelaserteknologi.

5. Input, som kan udvides
Udskriv på flere papirtyper og øg 

inputkapaciteten til 2.300 ark.
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Følsomme data forbliver sikre
Autoriser og godkend den person eller det programme, der 
får adgang til dit netværk sammen med fjernovervågning 
og -administration.

Beskyt din enhed på alle måder med port- og 
forbindelsesfiltrering, der begrænser aktiv adgang og kryptering 
samt sletning af den valgfri harddisk, for at sikre følsomme data i 
udskriftsjob. Digitale signaturer på firmwareopdateringer holder 
hackere i skak.

Godkendelse, der passer til dine protokoller, lige fra kortlæsere, 
PIN-koder eller adgangskoder. Når brugere er godkendt, er 
forbindelsen til dit netværk fuldt sikker. 

Sæt en stopper for datalækage på standardharddisken med 256-
bit AES kryptering og krypteringsnøgler, der er gemt i printerens 
hukommelse og ikke på harddisken. Dataene er næsten umulige at 
læse, hvis harddisken fjernes.

Reducer omkostningerne og vær 
miljømæssigt ansvarlig
Spar strøm med flere strømbesparende tilstande. Slumretilstand 
bruger mindre end 3 watt mellem job. Dvaletilstanden bruger 
mindre end en halv watt under planlagte tændt/slukket-perioder. 

Spar papir og toner uden besvær. Dobbeltsidet dupleks 
standardudskrivning, udskrivning af billeder med lysere detaljer 
via ColourSaver funktionen, hvor teksten stadig fremstår mørk og 
læselig, samt Lexmarks løsning Eco Settings er blot nogle af de 
miljøvenlige muligheder.

Smartere toner sparer bl.a. energi. Lexmark UnisonTM Toner varmer 
op ved en lavere temperatur, der kræver mindre energi. Via vores 
gratis og nemme Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) 
sendes tomme tonerkassetter tilbage til vores genbrugscentre med 
henblik på bæredygtig genvinding. 

Lexmark bæredygtighed

For Lexmark er engagement i miljøet ikke et 
markedsføringsslogan. Det er en kerneværdi, der 
bakkes op af handling og faktiske resultater. Vi 
tænker fremadrettet, innovativt og ønsker at bevare 
en sund planet til de kommende generationer. 
Vi giver denne passion, vores førende teknologi 
og en dyb forståelse af branchespecifikke 
forretningsprocesser videre til vores kunder og 
partnere for fortsat at forbedre deres og vores 
egen effektivitet.

Lexmarks produkter opfylder globalt 
godkendte miljøstandarder*.

 } Energy Star™ 

 } Blue Angel godkendt

 } EPEAT™ 

Der findes flere oplysninger om Lexmarks initiativer 
på området for bæredygtighed på csr.lexmark.com

Lexmark C4150

* Energy Star V2.0 for billeddannelsesudstyr (EU RoHS og afsnit 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2).
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CS720de

Standard
Valgfri

10,9 cm (4,3") farvetouchskærm

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

Indstillelig printerfod

Papirmagasin til 550 ark

CS720de

Produktspecifikationer Lexmark C4150
Udskrivning
Display Lexmark e-Task 4,3” (10,9 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: 1024 MB / Maksimum: 3072 MB

Harddisk Mulighed til rådighed

Anbefalet volumen pr. måned2 2000 - 20000 Sider

Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op 
til3

150000 sider/måned

Tilbehør7

Ydelse for tonerkassetter (op til)1 High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 10.000 sider, High Yield sort tonerkassette til 16.000 sider

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

Kassette(r) leveres med produkt8 7.000 siders Return Program tonerkassetter. Sort og farver.

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

Påkrævet driftsmiljø Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 417 x 475 x 499 mm / 36.3 kg

Lexmark C4150

Papirmagasin til 550 ark

Papirmagasin til 550 ark

Illustrationen ovenfor er standardkonfigurationen og kan 
variere fra model til model.

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.

1Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. 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. 8 Gennemsnitlig erklæret tonerkassetteydelse for kontinuerlig sort eller 
kontinuerlig kombineret CMY op til dette antal standardsider i henhold til ISO/IEC 19798.
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