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Konsolidace zařízení je vynikající způsob, jak pracovat inteligentněji. Díky funkcím tisku, kopírování, skenování a faxování 

zabaleným do jediného vysoce výkonného barevného zařízení výrazně ušetříte místo v kanceláři, náklady na hardware a 

provoz, spotřební materiál, náklady na údržbu, a dokonce i elektřinu. Ale Lexmark teď nabízí ještě více výhod v menším balení 

– a za atraktivní cenu. Univerzální řešení pro vaši malou pracovní skupinu hlídající náklady!

Výkonné funkce skenování!

Oboustranné barevné 
skenování

Přímé USB připojeníSkenování do e-mailu Software Lexmark Scan 
Centre

Podpora různých 
formátů

Tiskněte méně. Ušetřete více.
Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy 

v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obratu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %1, dává to velmi 

dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu 

na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.
(1) Zdroj: InfoTrends/CapVentures, «Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, 
jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení», srpen 2008

Snadné použití, snadné sdílení Síla multifunkce

l  Tonerové kazety Lexmark s velkou výtěžností zajišťující 
zachování nízkých nákladů

l  Obsahuje toner Lexmark nové generace
l  Konzistentní barevné vyvážení díky kalibraci Pantone
l  Nástroje pro kontrolu barevného výstupu: Coverage 

Estimator a úsporný režim ColorSaver™

l  Modely s integrovaným oboustranným tiskem nabízejí 
vynikající hodnotu a úspory papíru

l  Eko-režim snižuje spotřebu energie
l  Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii, a 

přitom zajišťuje rychlý tisk první strany

Šetří čas automatickým 
naskenováním obou stran 
dokumentu

Eliminuje potřebu 
papírových kopií; rychle 
vyhledá adresy uložené ve 
vašem firemním adresáři

Přední USB port pro 
okamžitý tisk a skenování 
na paměťová zařízení 

Volby skenování a 
místa pro uložení 
naskenovaných 
dokumentů v jednom 
přehledném okně

Ukládání dokumentů v 
obvyklých obrazových 
formátech (PDF, JPG, TIF) 
pro zobrazování, sdílení a 
použití na webu

Tato zařízení, překvapivě kompaktní na tak plně 
vybavené řešení, jsou také neuvěřitelně tichá, jejich 
použití je jednoduché a jejich integrace do stávajícího 
kancelářského prostředí nevyžaduje žádnou námahu.

l  Tichá – pouhých 52 dBA při tisku, další snížení hluku 
možné díky tichému režimu

l  Uživatelsky přívětivý ovládací panel umožňující snadný 
přístup ke všem funkcím

l  Emulace PCL 6 a PostScript 3 zajišťuje kompatibilitu 
s aplikačním softwarem

l  Plná síťová připojitelnost pro vyšší výkon pracovní 
skupiny

l  Rychlá a pohodlná výměna kazet

Tato nová barevná multifunkční zařízení jsou konstruována 
pro seriózní kancelářskou práci a poskytnou vám veškeré 
produktivní funkce, které potřebujete k maximalizaci 
výkonu vaší firmy.

l  Snadný přechod mezi papírovými a digitálními 
dokumenty díky pokročilým funkcím skenování, jako je 
skenování do stolního počítače, skenování do e-mailu 
nebo skenování na sdílený server

l  Výkonné faxování s podporou Super G3
l  K dispozici modely s oboustranným tiskem a 

oboustranným skenováním
l  Víceúčelový podavač na 100 listů a hlavní přihrádka 

na 550 listů kombinované do volitelné jedinečné 
dvojité zásuvky

Vynikající barvy dodají vašim důležitým obchodním 
dokumentům dynamiku. Společnost Lexmark dává své 
zkušenosti s barevným tiskem do vašich služeb a poskytuje 
vám nástroje pro efektivní kontrolu barevného výstupu.

l  Sytý, živý barevný tisk se skutečným rozlišením 
1200 x 1200 dpi

Barva znamenající rozdíl! Tisk zodpovědný vůči životnímu 
prostředí
Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši 
firmu, váš rozpočet i životní prostředí!  Nová barevná 
multifunkční zařízení společnosti Lexmark nabízejí eko-
design a řadu funkcí, které pomáhají tisknout ekologičtěji 
na všech úrovních.

l  Funkce Paper Saver umožňuje tisknout více stránek 
na list

l  Program sběru kazet Lexmark : pro nejmodernější 
recyklaci



Malý partner do kanceláře 
nabitý funkcemi!

Lexmark řada X540

Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete

Lexmark X543dn Lexmark řada X544

l  Výstup až 20 str./min černobíle i barevně
l  Vysoce kvalitní tisk, kopírování a skenování
l  Integrovaný oboustranný tisk šetřící papír
l  Volitelná dvojitá zásuvka Duo Drawer rozšiřuje vstupní 

kapacitu a zahrnuje víceúčelový podavač
l  Dodává se tonerovými kazetami Lexmark s velkou výtěžností 

(2 500 stran černé, 2 000 barevné)
l  Doporučený měsíční objem: 500 až 1 500 stran

l  Výstup až 23 str./min černobíle i barevně
l  Integrovaný fax a oboustranné skenování ve vysoké kvalitě

l  Dodává se s kazetami s černým tonerem na 4 000 stran a 
barevnými tonery na 3 000 stran

Dostupné konfigurace: Lexmark X544n, Lexmark X544dn, Lexmark X544dtn, Lexmark X544dw*. 
* Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích.

Program Lexmark 
Rewards 
prodlužuje život 
vaší tiskárny

Program Lexmark Rewards 
prodlužuje životnost vaší tiskárny 
– a zároveň snižuje provozní 
náklady a pomáhá životnímu 
prostředí. Jako člen obdržíte 
zdarma zobrazovací sadu, až ji 
bude vaše tiskárna potřebovat.

Za každých 10 prázdných kazet 
Lexmark, které nám vrátíte, vám 
také zašleme zdarma tonerovou 
kazetu Lexmark s velkou 
výtěžností podle vašeho výběru. 
To je náš způsob, jak vám 
poděkovat za to, že u svého 
barevného laserového zařízení 
řady Lexmark X540 používáte 
originální kazety Lexmark.

Více informací
www.LexmarkRewards.com

Kompaktní barevné laserové zařízení 3 v 1 s vynikající hodnotou 
a úsporným oboustranným tiskem

Spolehlivé barevné multifunkční zařízení 4 v 1, 
nabité vysoce výkonnými funkcemi

l  Přední USB port pro okamžitý tisk a skenování na paměťová 
zařízení

l  K dispozici tonerové kazety Lexmark s extra velkou výtěžností 
(6 000 stran černé, 4 000 barevné)



Specifikace produktu Lexmark řada X540

Maximální měsíční funkční cyklus

Doporučený měsíční objem tisku

«Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento 
parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

«Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na 
základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout.Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení 
doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny 
spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.

Ochranné známky

Licenční/smluvní podmínky
Printers are sold subject to certain license/agreement conditions.  See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Lexmark X543dn Lexmark X544n

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti 
Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných 
vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti 
Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark 
International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné 
známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP 
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu 
se mohou změnit bez upozornění.

Tisk
Technologie tisku Color  Laser

Rychlost tisku (A4, černobíle): Až 20 str./min. 23 str./min.

Rychlost tisku (A4, barevně): Až 20 str./min. 23 str./min.

Čas první stránky (černobíle) 13 sekund

Čas první stránky (barevně) 14 sekund 13 sekund

Rozlišení černobílého tisku 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)

Rozlišení barevného tisku 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)

Paměť, standardně 128 MB

Paměť, maximálně 640 MB

Hlučnost, v činnosti 47 dB 48 dB

Hlučnost, nečinná neslyšitelné dB

Maximální měsíční funkční cyklus 35000 stránek za měsíc 55000 stránek za měsíc

Doporučený měsíční objem tisku 500 - 1500 stránek 800 - 3000 stránek

Spotřební materiál
Výtěžnost spotřebního materiálu
(*Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém 

černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku 

až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou 

ISO/IEC 19798.)

Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety 

(CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou 

výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran

Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety 

(CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) 

s extra velkou výtěžností na 4 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou 

výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta s extra velkou výtěžností 

na 6 000* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem Černá tonerová kazeta na 2 500* stran, zařazená do vratného programu, Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000* stran, zařazené do vratného programu

Copying
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až 20 kopií/min. 23 kopií/min.

Rychlost kopírování (Letter, černobíle): Až 21 kopií/min. 25 kopií/min.

Rychlost kopírování (A4, barevně): Až 20 kopií/min. 23 kopií/min.

Rychlost kopírování (Letter, barevně): Až 21 kopií/min. 25 kopií/min.

Scanning
Skenování s automatickým podavačem dokumentů Jednostranný tisk RADF (reverzní oboustranný tisk)

Rozlišení skenování 600 X 600 dpi

Rozsah zmenšení / zvětšení 25 - 400 %

Faxing
Rychlost modemu 33.6 kb/s

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem (standardně) Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Podavač pro manuální 

zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů

Výstupní přihrádka na 150 listů, Podavač pro manuální zakládání jednotli-

vých listů, Vstupní zásobník na 250 listů

Manipulace s papírem (volitelně) Duální zásobník papíru (zásobník na 550 listů + multifunkční podavač na 100 listů)

Kapacita vstupu papíru, standardně 250+1 stránek 75 g/m2

Kapacita vstupu papíru, maximálně 900 +1 stránek 75 g/m2

Kapacita výstupu papíru, standardně 150 stránek 75 g/m2

Kapacita výstupu papíru, maximálně 150 stránek 75 g/m2

Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / 
skenování: Až

50 stránek 75 g/m2

Podporované typy médií Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky

Podporované rozměry médií A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Universal, Oficio

Kompatibilita
Podpora síťových protokolů TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Jazyk tiskárny (standardně) Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), 

Emulace PostScript 3, PDF 1.6

Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), 

Emulace PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image

Standardní porty Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 

standard

Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 

standard, Certifikovaný port PictBridge, Přední USB port kompatibilní se 

specifikací USB 2.0 (typ A)

Podporované operační systémy Microsoft Windows 2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, 

Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s 

terminálovými službami

Podporované operační systémy Apple Macintosh Mac OS X, Mac OS 9.x

Obecné
Funkce Barevné kopírování, Barevný tisk, Síťové skenování Barevné kopírování, Barevné faxování, Barevný tisk, Barevné skenování, 

Síťové skenování

Záruční doba produktu 2 roky

Certifikace produktu www.lexmark.com

Rozměry (V x D x Š) 463 x 440 x 537 mm

Hmotnost 26.8 kg 27.2 kg

Předepsané provozní podmínky Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop)



Lexmark X544dn: Lexmark X544n + integrovaný oboustranný tisk 
Lexmark X544dw: Lexmark X544dn + integrované bezdrátové připojení 
Lexmark X544dtn: Lexmark X544dn + rozšiřující zásuvka

Objednací informace Lexmark Řada X540

Obsah balení
Multifunkční barevné laserové zařízení Lexmark X543dn, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 2 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 2 500 
stran*, 4 vývojové jednotky (K, C MY), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Průvodce nastavením (síťové a lokální 
připojení), Informace o programu vratných kazet, Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu

Obsah balení

Vaše záruka od společnosti Lexmark
Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid mysli si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na www.lexmark.com/services

Další dostupné modely

Závazek vůči životnímu prostředí Úspory nákladů a ekologické funkce
Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného 
podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce 
(omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle 
(recyklace). Pro více informací o těchto programech navštivte, prosím, www.
lexmark.com/recycle

-  V souladu se standardy Energy Star
-  Oboustranný tisk, tisk se zadržením (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhají omezovat 

spotřebu papíru
-  Volitelné režimy úspory toneru pomáhají snižovat množství toneru použitého na stránku.
-  Vratné kazety a řízení vysloužilých výrobků pomáhají omezovat ukládání odpadu na skládky

Multifunkční barevné laserové zařízení Lexmark X544n, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 3 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 4 000 
stran*, 4 vývojové jednotky (K, C MY), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 
(v závislosti na zemi), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Informace o programu vratných kazet, Překryvné popisky ovládacího panelu, 
Prohlášení o omezené záruce / záruční list

Part # model
0026D0010	 Lexmark	X544nLexmark X544n Part # tonerová tisková kazeta
0C544X1KG	 Black	Extra	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C544X1CG	 Cyan	Extra	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C544X1MG	 Magenta	Extra	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C544X1YG	 Yellow	Extra	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1KG	 Black	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1CG	 Cyan	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1MG	 Magenta	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1YG	 Yellow	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1KG	 Black	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1CG	 Cyan	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1MG	 Magenta	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1YG	 Yellow	Return	Program	Toner	Cartridge
0C544X2KG	 Black	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge
0C544X2CG	 Cyan	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge
0C544X2MG	 Magenta	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge
0C544X2YG	 Yellow	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2KG	 Black	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2CG	 Cyan	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2MG	 Magenta	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2YG	 Yellow	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540X75G	 Waste	Toner	Bottle
0C540X71G	 Black	Imaging	Kit
0C540X74G	 Black	and	Colour	Imaging	Kit

Part # Papír a fólie
0012A5951	 Glossy	Laser	Paper,	A4	(200)
0012A8241	 Professional	Color	Laser	Transparencies,	A4	(50)

Part # manipulace s papírem
003000551	 550-Sheet	Duo	Drawer	with	100-Sheet	MPF

Part # Paměťové karty
001022298	 128MB	DDR1-DRAM
001022299	 256MB	DDR1-DRAM
001022301	 512MB	DDR1-DRAM
001021209	 64MB	Flash	Card
0030G0826	 Simplified	Chinese	Font	Card
0030G0827	 Traditional	Chinese	Font	Card

Part # Konektivita
001021294	 USB	(2	Meter)	Cable

Part # rozšířené záruky
002350521	 X544	2-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350522	 X544	3-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350523	 X544	4-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350525	 X544	1-Year	Renewal	Onsite	Service,	Next	Business	Day

Výstupní přihrádka na 
150 listů

Vstupní zásobník na 
250 listůPodavač pro 

manuální zakládání 
jednotlivých listů

550-Sheet Duo Drawer 
with 100-Sheet MPF

Manipulace s papírem (standardně)

Manipulace s papírem (volitelně)

Part # model
0026B0110	 Lexmark	X543dnLexmark X543dn Part # tonerová tisková kazeta
0C540H1KG	 Black	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1CG	 Cyan	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1MG	 Magenta	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H1YG	 Yellow	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1KG	 Black	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1CG	 Cyan	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1MG	 Magenta	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540A1YG	 Yellow	Return	Program	Toner	Cartridge
0C540H2KG	 Black	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2CG	 Cyan	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2MG	 Magenta	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540H2YG	 Yellow	High	Yield	Toner	Cartridge
0C540X75G	 Waste	Toner	Bottle
0C540X71G	 Black	Imaging	Kit
0C540X74G	 Black	and	Colour	Imaging	Kit

Part # Papír a fólie
0012A5951	 Glossy	Laser	Paper,	A4	(200)
0012A8241	 Professional	Color	Laser	Transparencies,	A4	(50)

Part # manipulace s papírem
003000551	 550-Sheet	Duo	Drawer	with	100-Sheet	MPF

Part # Paměťové karty
001022298	 128MB	DDR1-DRAM
001022299	 256MB	DDR1-DRAM
001022301	 512MB	DDR1-DRAM
001021209	 64MB	Flash	Card
0030G0826	 Simplified	Chinese	Font	Card
0030G0827	 Traditional	Chinese	Font	Card

Part # Konektivita
001021294	 USB	(2	Meter)	Cable

Part # rozšířené záruky
002350503	 X543	2-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350504	 X543	3-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350505	 X543	4-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350507	 X543	1-Year	Renewal	Onsite	Service,	Next	Business	Day

Výstupní přihrádka na 
150 listů

Vstupní zásobník na 
250 listů

Integrovaný duplex

Podavač pro 
manuální zakládání 

jednotlivých listů

550-Sheet Duo Drawer 
with 100-Sheet MPF

Manipulace s papírem (standardně)

Manipulace s papírem (volitelně)



www.lexmark.cz
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