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TISK AŽ 33 STR./MIN.

KOPÍROVÁNÍ OBOUSTRANNÝ TISK

SKENOVÁNÍ SÍŤ

Lexmark X264dn        Lexmark X363dn       Lexmark X364dn       Lexmark X364dw      

Kompaktní a pohodlné černobílé 
multifunkční zařízení pro malé pracovní 
skupiny



Multifunkční zařízení řady Lexmark X264dn a X360, navrhnuté speciálně pro malé pracovní skupiny, které chtějí špičkové 

výsledky, sjednocují nejvíce potřebné kancelářské funkce do jednoho kompaktního, výkonného řešení. Kromě rychlosti, 

kvality a jednoduchosti tyto zařízení nabízí konkurenční funkce šetřící váš čas a peníze, jako např. modely s oboustranným 

skenováním a tonerové kazety s vysokou výtěžností pro atraktivní náklady na stránku!

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

Překvapivě jednoduché Tiskněte černě, myslete zeleně

Kvalita kde ji potřebujete

l  Dosáhněte vynikající rozlišení skenu s 24-bitovým barevným 
CCD skenerem

l  Přidejte profesionální vzhled díky ostrému tisku s rozlišením 
až 1200 x 1200 dpi.

l  Dosáhněte skvělých výsledků pro různé typy médií, včetně 
karet a štítků

l  Zvyšte kvalitu vašeho pracovního prostředí díky 
zabudovanému Tichému režimu

Výkon z nejvyšší ligy

(1) K dispozici u modelů řady Lexmark X360

Efektivita kanceláře je důležitá pro úspěch vašeho podnikání, proto 
se Lexmark zabezpečuje, aby i malé pracovní skupiny mohly být v 
akci! Nyní si můžete užít vysokou rychlost výstupu až 33 str./min. a 
první stránku už za 7 sekund. A co více, budete mít nástroje na to, 
abyste svojí pracovní agendou proletěli vysokou rychlostí.

l  Vložte až 50 stran do víceúčelového podavače pro tisk na 
formuláře, štítky nebo speciální papír bez otevření hlavní zásuvky

l  Vytiskněte soubory s obrázky přímo z flash disku s přímým USB 
portem† - můžete do něj také skenovat!

l  Spravujte vaše naskenované dokumenty snadno pomocí 
Lexmark Scan Center

l  Vložte spotřební materiál během pár sekund s pohodlným 
přístupem zepředu

l  Šetřete zdroji s náhradními kazety s vysokou výtěžností až 9 
000* stran

l  Šetřete papír díky integrovanému oboustrannému tisku 
- standard u všech modelů

l  Šetřete energii díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím
l  Recyklujte snadno a zdarma v rámci programu sběru kazet 

společnosti Lexmark

l  Naplňte vaši vstupní kapacitu až 850 listů díky volitelné 
zásuvce na papír

l  Vložte až 50 listů† do automatického podavače dokumentů, 
poté oskenujte oboustranné dokumenty v jednom chodu

l  Naskenujte a pošlete dokumenty na různá místa, včetně 
emailu

l  Odesílejte faxy rychle a spolehlivě díky rychlému volitelnému 
fax-modemu

Složíte a spustíte ji rychle s malým nebo téměř žádným 
školením. Kopírování a skenování je tak snadné jako pár stisků 
tlačítka. A intuitivní podsvícený ovládací panel nabízí dva řádky 
textu, aby provedl nováčky tiskem a údržbou s lehkostí.

Se svou robustní, velmi kvalitní konstrukcí dodávají 
multifunkční zařízení Lexmar spolehlivost, která dělá rozdíl. 
Přinášejí dokonalost do každého aspektu zkušenosti s 
multifunkčností -od faktur, které skenujete až po důležité 
dokumenty, které potřebujete mít vytisknuté pro nejbližší 
jednání.

Sjednocení všech vašich funkcí dokumentů do jednoho 
efektivního síťového zařízení vám pomáhá snížit spotřebu 
energie a spotřebního materiálu a omezit hardware. 
Společnost Lexmark ale bere ekologickou zodpovědnost ještě 
vážněji a pomáhá vám tisknout zodpovědněji v každé fázi vaší 
kancelářské práce.



Řada Lexmark X264dn & X360

Oboustranné skennování (1)
Není potřeba otáčet vaše 
originální dokumenty manuálně 
- multifunkční zařízení to udělá 
za vás!
(1) K dispozici u modelů řady Lexmark X360

Víceúčelový podavač
Tiskněte na obálky 
nebo jiné typy médií bez 
nutnosti otevřít zásuvku 
na papír.

Intuitivní hlášení zpráv 
Se dvěma řádky textu 
vaše multifunkční zařízení 
poskytne jasné pokyny pro 
údržbu.

Svoboda bez drátů
Osvoboďte se od 
síťových kabelů s 
bezdrátovou tiskárnou 
Lexmark X364dw, Wi-Fi 
CERTIFIED 802.11n 
draft 2.0

Přímý tisk přes USB
Jednoduše přistupte, 
vložte flash disk, 
vyberte soubor PDF 
nebo obrázek a začněte 
tisknout. 

Nižší počet zásahů
Velkokapacitní kazety 
dodají tisíce stran před 
jejich výměnou.

Kopírování bez použití 
rukou
Skenování až 50 stran 
najednou díky automatickému 
podavači dokumentů.  

Volitelný doplňující vstup
Zvyšte svou celkovou vstupní 
kapacitu přidáním druhé zásuvky 
(až 250 nebo 500 listů).

Servis pro klid duše

Prozkoumejte funkce, které vás udrží v pohybu

Stejně jako všechny zařízení společnosti Lexmark obchodní třídy, i řada multifunkčních zařízení Lexmark 
X264dn a X360 vám standardně nabídne záruční servis společnosti Lexmark po dobu jednoho roku na 
místě, který zahrnuje reakci do druhého pracovního dne. Svoji záruku můžete dále prodloužit s nabídku 
uzpůsobenou tak, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám. To zahrnuje vše od prodloužení záruky (až 
na pět let) až po instalaci, školení a mnohem více.



Lexmark X364dn

Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete

Lexmark X264dn Lexmark X363dn

Faktory produktivity
Pokud je máte všechny, pak máte Lexmark!

Okamžité zahřátí
Díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím společnosti Lexmark bude vaše multifunkční 
zařízení závodit s tiskem dokumentů, zatímco ostatní zařízení se budou teprve probouzet. Kromě 
získání výtisků do vašich rukou rychleji - pouhé vteřiny od pohotovostního režimu - budete také 
profitovat ze zvýšené efektivity. Můžete tak ušetřit najednou váš čas, energii a peníze!

Vynikající skenování
Lexmark Scan Center nabízí kompletní řadu funkcí „digitalizace“ dokumentů a jejich snadnou 
integrace do vašeho každodenního pracovního procesu. Zobrazte si náhled vašeho obrázku, 
upravte kontrast a barvy a uložte si váš sken do několika formátů souborů. Poté pošlete váš sken 
na různá místa, buď přímo emailem nebo prostřednictvím vaší sítě na sdílený disk, počítač nebo 
podnikovou aplikaci. S integrovaným softwarem pro optické rozpoznání textu (OCR) můžete 
dokonce konvertovat text v tištěné podobě do editovatelné formy - užitečný nástroj, který vám 
ušetří práci s přepisováním těžkého textu.

Inteligentní spotřební materiál
Hardware a spotřební materiál Lexmark jsou vyrobeny pro sebe navzájem. V případě, že jsou 
použity spolu, zajišťují optimální výkon a chrání kvalitu vašich dokumentů tak i vaše zařízení. I 
kazety Lexmark pomáhají chránit životní prostředí. Používání tonerových kazet Lexmark s velkou 
výtěžností šetří zdroje díky omezení počtu kazet, které během životnosti své tiskárny použijete. 
Společnost Lexmark uplatňuje u kazet praxi „nulového skládkování“, neboť opětovně použije 
či recykluje 100 % všech kazet vrácených prostřednictvím bezplatného programu sběru kazet 
společnosti Lexmark.

Snadná správa
Ulevte svému oddělení IT. Tato zařízení jsou připraveny k připojení k síti a lze je velmi snadno 
nainstalovat. Máte-li instalováno více zařízení Lexmark, univerzální ovladač Lexmark zavádění ještě 
zjednoduší. Po zapnutí a rozběhnutí poskytuje uživatelům jasné informace zasílané krok za krokem 
na obrazovku. A co více, Software Lexmark MarkVision™ Professional zajišťuje vzdálenou správu 
a poskytuje automatické nástroje, díky nímž bude vše běžet jak na drátkách!

l  K dispozici také model s podporou 
bezdrátové sítě (Lexmark X364dw)

Rychlé, všestranné multifunkční zařízení 3 
v 1 s pokročilými funkcemi

l  Tisk, kopírování a oboustranné 
skenování

l  Rychlost tisku až 33 str./min.
l  Víceúčelový podavač až na 50 listů
l  128MB RAM jako standard
l  Dodává se s tonerovou kazetou s 

výtěžností 3 000 stran* zařazenou do 
vratného programu společnosti Lexmark

l  Výběr náhradních tonerových kazet s 
výtěžnostmi: 3 500* až 9 000* stran

l  Doporučený měsíční objem: 750 až 
5 000 stran

Kompaktní a spolehlivé multifunkční 
zařízení pro malé pracovní skupiny

l  Tisk, kopírování, skenování a fax
l  Rychlost tisku až 28 str./min.
l  První stránka se vytiskne už za 7,5 

sekund
l  64MB RAM jako standard
l  Vstupní kapacita až 250 listů a prioritní 

výjimky pro jednostránkové dokumenty 
přes podavač

l  Dodává se s tonerovou kazetou s 
výtěžností 1 500 stran* zařazenou do 
vratného programu společnosti Lexmark

l  Výběr náhradních tonerových kazet s 
výtěžnostmi: 3 500* až 9 000* stran

l  Doporučený měsíční objem: 250 až 
4 500 stran

Kompletní multifunkční kancelářské řešení s 
faxem

l  Tiskněte, kopírujete, skenuje a faxujte 
vysokou rychlostí



Řada Lexmark X264dn & X360Specifikace produktu

Lexmark X264dn Lexmark X363dn Lexmark X364dn

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 podmínky/ujednání
Tiskárny jsou prodávány pod určitými licenčními/smluvními podmínkami.  Podrobnosti o licenci viz www.lexmark.com/printerlicense

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 Monochromatický laser
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až 28 str./min. 33 str./min. 33 str./min.

Čas první stránky (černobíle) 7.5 sekund 7 sekund 7 sekund

Rozlišení černobílého tisku 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Paměť, standardně 64 MB 128 MB 128 MB

Paměť, maximálně 64 MB 128 MB 128 MB

Hlučnost, v činnosti 54 dB
Hlučnost, nečinná 27 dB
Maximální měsíční funkční cyklus 50000 stránek za měsíc 80000 stránek za měsíc 80000 stránek za měsíc

Doporučený měsíční objem tisku 250 - 4500 stránek 750 - 5000 stránek 750 - 5000 stránek

Spotřební materiál
Výtěžnost spotřebního materiálu Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Tisková náplě s vysokou výtěžností na 9 000* stránek, Tisková náplě na 3 500* 

stránek
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem 1,500*-page Starter Return Program Toner 

Cartridge

3,000*-page Starter Return Program Toner 

Cartridge

3,000*-page Starter Return Program Toner 

Cartridge

Kopírování
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až 28 kopií/min. 32 kopií/min. 32 kopií/min.

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

Rozlišení skenování 600 X 600 dpi (mono)
Rozsah zmenšení / zvětšení 25 - 400 %

Faxování
Rychlost modemu 33.6 kb/s 33.6 kb/s

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem (standardně) Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný 

duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, 

Podavač pro manuální zakládání jednotlivých 

listů, Vstupní zásobník na 250 listů

Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný 

duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, 

Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový 

podavač na 50 listů

Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný 

duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, 

Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový 

podavač na 50 listů

Manipulace s papírem (volitelně) Zásuvka na 550 listě, Instalován měže být pouze jeden ze zásobníkě., Zásuvka na 250 listě
Kapacita vstupu papíru, standardně: Až 250+1 stránek 300 stránek 300 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně: Až 800+1 stránek 850 stránek 850 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně: Až 150 stránek
Kapacita výstupu papíru, maximálně: Až 150 stránek
Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / 
skenování: Až

50 stránek

Podporované typy médií Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyěejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky
Podporované rozměry médií Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, 

Statement, Universal, Oficio

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

Jazyk tiskárny (standardně) Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS 

(Personal Printer Data Stream), Emulace 

PostScript 3

Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS 

(Personal Printer Data Stream), Emulace 

PostScript 3, PDF 1.6

Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS 

(Personal Printer Data Stream), Emulace 

PostScript 3, PDF 1.6

Standardní porty Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní 

(Hi-Speed) USB 2.0 standard

Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní 

(Hi-Speed) USB 2.0 standard, Přední USB port 

kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)

Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní 

(Hi-Speed) USB 2.0 standard, 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 (10.2 nebo vyšší), Mac OS 9.x

Obecné
Funkce Kopírování, Faxování, Síťové skenování, Tisk Kopírování, Síťové skenování, Tisk Kopírování, Faxování, Síťové skenování, Tisk

Záruční doba produktu 2 roky
Certifikace produktu www.lexmark.com
Rozměry (V x D x Š) 440 x 428 x 405 mm 471 x 428 x 405 mm 471 x 428 x 405 mm

Hmotnost 19.5 kg 20 kg 20 kg

Předepsané provozní podmínky Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmoěská výška: 0 - 2500 metrě (8 200 stop)
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Informace pro objednání Řada Lexmark X264dn & X360

Obsah balení

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

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). Chcete-li se dozvědět více o těchto programech navštivte, prosím, www.
lexmark.com/recycle

- V souladu se standardy Energy Star
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím snižuje spotřebu elektrické energie
- Oboustranný tisk, tisk více stran do jedné a podpora recyklovaného papíru snižuje spotřebu papíru
- Ekologický režim snižuje spotřebu elektrické energie a tichý režim zmenšuje hlukové emise

Další dostupné modely
0013B0546 - Lexmark X364dn: Lexmark X363dn + fax
0013B0547 - Lexmark X364dw: Lexmark X364dn + integrované bezdrátové připojení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X264dn, První kazeta s výtěžností až 1 500 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se 
softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti 
na zemi), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru 
kazet společnosti Lexmark

0034S0550 Zásobník na 550 listů

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X363dn, První kazeta s výtěžností až 3 000 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se 
softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, 
Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

Part # Model
0013B0544 Lexmark X264dnLexmark X264dn Part # Tonerová tisková kazeta
0X264H11G X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge

0X264A11G X264, X363, X364 Return Program Toner Cartridge
0X264H21G X264, X363, X364 High Yield Toner Cartridge
0X264A21G Tonerová kazeta X264, X363, X364
0E260X22G E260, E360, E460 Photoconductor Kit

Part # Papír a fólie
0012A5010 Lexmark Laser Printers - A4 Transparency

Part # Manipulace s papírem
0034S0550 Zásobník na 550 listů
0034S0250 Zásobník na 250 listů

Part # Paměťové karty
001021209 64MB Flash Card

Part # Konektivita
001021294 USB (2 Meter) Cable
0014T0040 N4000e Ethernet 10/100BaseTX

Part # Rozšířené záruky
002350932 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350933 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350934 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350936 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
002350931 Upgrade to Onsite Service, Next Business Day

Part # Instalační služba
002350964 Služba instalace a deinstalace X264

Výstupní přihrádka na 150 listů

Integrovaný duplex

Podavač pro manuální zakládání 
jednotlivých listů

Vstupní zásobník na 250 listů

Zásuvka na 250 listů / Zásuvka na 
550 listů

Manipulace s papírem (standardně)

Manipulace s papírem (volitelně)

Part # Model
0013B0545 Lexmark X363dnLexmark X363dn Part # Tonerová tisková kazeta
0X264H11G X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge

0X264A11G X264, X363, X364 Return Program Toner Cartridge
0X264H21G X264, X363, X364 High Yield Toner Cartridge
0X264A21G Tonerová kazeta X264, X363, X364
0E260X22G E260, E360, E460 Photoconductor Kit

Part # Papír a fólie
0012A5010 Lexmark Laser Printers - A4 Transparency

Part # Manipulace s papírem
0034S0550 Zásobník na 550 listů
0034S0250 Zásobník na 250 listů

Part # Paměťové karty
001021209 64MB Flash Card

Part # Konektivita
001021294 USB (2 Meter) Cable
0014T0040 N4000e Ethernet 10/100BaseTX

Part # Rozšířené záruky
002350974 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350975 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350976 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350978 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
002350973 Upgrade to Onsite Service, Next Business Day

Part # Instalační služba
002351006 Služba instalace a deinstalace X363

Výstupní přihrádka na 150 listů

Integrovaný duplex

Víceúčelový podavač na 50 listů

Vstupní zásobník na 250 listů

Zásuvka na 250 listů / Zásuvka na 
550 listů

Manipulace s papírem (standardně)

Manipulace s papírem (volitelně)


