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M5255
Pålidelig. Sikker. Høj ydeevne.

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.

M5255
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Lexmark M5255

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.
com/ISOspeeds.
** Den gennemsnitlige kapacitet er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.
*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Den sort-hvide Lexmark M5255 printer leverer høj ydeevne til store arbejdsgrupper med en udskrivning af første side på bare 4,5 

sekunder og en udskrivningshastighed op til 52 sider i minuttet*. Den robuste papirhåndteringsteknologi er designet til at gøre 

udskrivningen så pålidelig som overhovedet muligt, mens en 10,9 cm touchskærm tilbyder produktivitetsfremmende apps.

Få mere fra hånden

 } En kraftfuld 1 GHz dual-core processor og op til 5 GB 

hukommelse sikrer udskrivning op til 52 sider i minuttet.*

 } Robust papirhåndtering omfatter pålidelig indføring 

af en lang række medietyper og -størrelser samt en 

inputkapacitet op til 4.400 ark og valgfri efterbehandling.

 } Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem 

Mobile Printing.

Let og intuitiv betjening

 } Den intuitive, 10,9 cm farvetouchskærm tilbyder 

problemfri, tablet-agtig interaktion med 

tilpasningsdygtige og brugervenlige produktivitetsapps.

 } Med papirfremføring og afbryderknap på forsiden har 

du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden 

af enheden, hvilket giver mulighed for placering i eller 

på kabinetter.

 } Med innovative servicefunktioner, som for eksempel 

en enkelt åbning med adgang til både dele og 

forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

Klar, når du er klar

 } Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid 

udvider oppetiden.

 } Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op 

til 45.000 siders** udskrivning i høj kvalitet.

 } Et robust stålkabinet og robust design holder til massiv 

brug og barske miljøer.

Komplette sikkerhedsløsninger 

 } Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at 

beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden og 

over netværket.

 } PINPINKeypoint Intelligence – Buyers Lab hædrede 

Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for 

Document Imaging Security***.

Bygget til Moder Jord

 } Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både 

under aktiv brug og dvaletilstand.

 } Tosidet udskrivning som standard sparer papir.

 } Enheden er EPEAT® Silver og ENERGY STAR® certificeret.

 } Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-

program (Lexmark Cartridge Collection Program).
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Bemærk 1! Understøtter op til fire valgfri papirmagasiner. Få maksimal papirmagasinkapacitet ved at installere tre valgfri papirmagasiner til 550 ark og et valgfri 
papirmagasin til 2.100 ark. Et papirmagasin til 2.100 ark skal installeres i det nederste papirmagasin og kræver en base med hjul.
Bemærk 2! Understøtter mange udskrivningskonfigurationer, herunder: Enhver kombination af op til tre udbakkeudvidelser (output expanders) og mailbokse med 4 rum; 
ELLER hæfteenhed og mailboks med 4 rum; ELLER hæfteenhed med udbakkeudvidelser; ELLER udbakkeudvidelser med høj kapacitet; ELLER efterbehandler til hæftning/
hulning; ELLER enhver enkeltstående outputmulighed. Den valgfri hæfteenhed skal altid installeres øverst. Den valgfri udbakkeudvidelse med høj kapacitet skal altid 
installeres nederst.
Bemærk 3! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og 
stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint Logo® er varemærker 
tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og 
Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de 
respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

1 M5255 med 10,9 cm e-Task 
farvetouchskærm 
17,4 x 16,85 x 20,1" 
441 x 428 x 510 mm

2 MP (Multi Purpose) arkføder til 
100 arkInkluderede dimensioner er en del 
af basismodellen

3 Papirmagasin til 550 arkInkluderede 
dimensioner er en del af basismodellen

4 Papirmagasin til 550 ark 
4,3 x 16,85 x 20,1" 
110 x 428 x 510 mm

5 Papirmagasin til 2100 ark 
13,8 x 16,85 x 20,1" 
350 x 428 x 510 mm

6 Base med hjul 
5 x 20,5 x 27,3" 
126 x 521 x 693 mm

13 Låsbart papirmagasin til 550 ark 
4,3 x 16,85 x 20,1" 
110 x 428 x 510 mm

14 Låsbart papirmagasin til 250 ark 
3,2 x 16,85 x 20,1" 
80 x 428 x 510 mm

15 Swivel kabinet 
10,4 x 18,7 x 23,6" 
263 x 476 x 600 mm

16 Justerbar printerfod 
23 x 23,5 x 23,5" 
584,2 x 596,9 x 596,9 mm

17 Afstandsplade til ekstra højde 
4,3 x 16,85 x 20,1" 
110 x 428 x 510 mm

Standard

Valgfrit

7 Efterbehandler til hæftning/
hulning 
10,3 x 18,2 x 20,0" 
263 x 462 x 507 mm

8 Hæfteefterbehandler 
9,7 x 17,1 x 16,3" 
246 x 435 x 414 mm

9 Outputudvidelsesbakke 
6,5 x 16,6 x 15,0" 
165 x 421 x 380 mm

10 Mailboks 4 rum 
10,7 x 16,6 x 15,1" 
272 x 421 x 384 mm

11 Outputudvidelsesbakke med høj 
kapacitet 
12,2 x 16,6 x 13,2" 
310 x 421 x 335 mm

12 Papirmagasin til 250 ark 
3,2 x 16,85 x 20,1" 
80 x 428 x 510 mm
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Produktspecifikationer Lexmark M5255

Udskrivning
Display Lexmark e-Task 4.3” (10.9 cm) farve touchkærm

Udskriftshastighed: Op til6 Sort: 52 sider/min

Tid indtil første side Sort: 4.5 sekunder

Printopløsning Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel Standard: 1024 MB / Maksimum: 5120 MB

Harddisk Mulighed til rådighed

Anbefalet volumen pr. måned2 3000 - 50000 Sider

Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til3 250000 sider/måned

Tilbehør7

Ydelse for tonerkassetter (op til)1 Tonerkassette med ekstra høj ydelse til 45.000 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 11.000  -side Starter Returprogram Tonerpatron

Papirhåndtering
Papirhåndtering Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex

Papirhåndtering (Ekstra tilbehør) 250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 2100-arks skuffe, 250-lås låseligt bakke, 550-lås låseligt bakke, 4-postkasse, 
Hæftemaskine, Hæftestempel, High Capacity Output Expander, Output Expander

Papirinput kapacitet: Op til Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 4400 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Papiroutput kapacitet: Op til Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 2550 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Understøttede medietyper Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, 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 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)

Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte 
(Ekstra tilbehør)

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Market N8372 WiFi Option / Intern RS-232C 
seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt

Lydniveau ved i brug Udskrivning: 57 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)

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Visse 

modeller er muligvis ikke tilgængelige uden dupleks.

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.


