
TISK

38 STR./MIN

DUPLEX

Síť

Tiskárna s vysokou životností 
v kompaktním provedení!

Lexmark řada E460
Lexmark E460dn        Lexmark E460dw



S tiskárnou Lexmark E460dn dosáhnete vysoké produktivity při nízkých nákladech. Tato síťová tiskárna s intuitivním 

displejem nabízí snadnou obsluhu, bezpečný tisk důvěrných informací, pokročilé nástroje pro zabezpečení a správu a 

praktické možnosti snížení provozních nákladů – včetně integrovaného oboustranného tisku a tonerových kazet Lexmark s 

extra velkou výtěžností. Vynikající hodnota pro malé a střední pracovní skupiny s velkou pracovní zátěží a vysokými nároky!

Působivě jednoduchá!

Díky krátkému času vytištění první stránky se tiskárna 
Lexmark E460dn stane výkonným pomocníkem vaší 
pracovní skupiny.  Nabízí vše, co potřebujete k dosažení 
maximálního výkonu, spolu s vynikající kvalitou tisku a 
intuitivním displejem, který usnadní váš pracovní den.

l  Výkonný 466 MHz procesor
l  Vytištění první stránky už za 6,5 sekundy díky zapékací 

jednotce s okamžitým zahřátím
l  Vysokorychlostní tisk až 38 str./min
l  Uživatelsky přívětivý 4řádkový grafický displej

Bezproblémová správa

Váš den je příliš nabitý na to, abyste museli řešit 
problémy s údržbou.  S tiskárnou Lexmark E460dn 
máte zjednodušenou správu na dosah ruky.  Díky řadě 
špičkových funkcí, které byste u tiskárny s takto atraktivní 
cenou obvykle nečekali, dosáhnete vyššího zabezpečení, 
a ještě uspoříte čas.

l  K dispozici nástroje Lexmark pro vzdálenou správu
l  Nastavitelné včasné upozornění na docházející toner

l  Přizpůsobitelné zprávy na ovládacím panelu

Šetrná k vašemu rozpočtu

Využijte výhody, které nabízejí inteligentnější možnosti 
šetření a atraktivní celkové náklady na vlastnictví.  Kromě 
nízké pořizovací ceny vám tiskárna Lexmark E460dn nabízí 
i ekonomicky efektivní způsoby zvýšení produktivity vašeho 
týmu a snižuje vaše celkové náklady na vlastnictví.

l  Nižší náklady na stránku díky tonerovým kazetám s extra 
velkou výtěžností 15 000 stran

l  Několik úrovní sytosti uspoří až 50 % toneru
l  Možnost připojení do sítě pro snadné sdílení
l  Kapacita papíru rozšiřitelná až na 850 listů

Tiskne černě, myslí zeleně

Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši 
firmu, váš rozpočet i životní prostředí! Tiskárna Lexmark 
E260 je navržena s ohledem na ekologii i ekonomii, takže 
vám pomůže šetřit papír i energii.

l  Standardní oboustranný tisk pro úsporu papíru
l  Eko-režim snižuje spotřebu energie
l  Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii

Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a 
minimální prostoje. Naše tiskárna E460dn se dodává s jednoletou zárukou opravy při odeslání do servisu. 
Pro ještě větší klid mysli si můžete zvolit jednu z našich nabídek vylepšené záruky se servisem na místě. Pro 
více informací o těchto nabídkách jednoduše kontaktujte svého místního prodejce nebo nás navštivte ještě 
dnes na www.lexmark.com/services.

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

l  Program vratných kazet Lexmark pro jednoduchou 
recyklaci

l  Číselná klávesnice s 10 tlačítky pro bezpečné spuštění 
tisku



Malá velikostí, VELKÁ úsporami!

Cenově dostupný tisk Eko-režim Zabezpečený tiskDetailní hlášení

Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete

Tiskárna s vysokou životností pro aktivní 
pracovní skupiny – s kompaktní velikostí!

Lexmark řada E460

Různá nastavení úrovně 
toneru a volitelná 
tonerová kazeta Lexmark 
s extra velkou výtěžností 
(15 000 stran) snižují 
provozní náklady.

Uživatelsky přívětivý ovládací 
panel zahrnuje intuitivní 
4řádkový displej, jenž nabízí 
užitečnou nápovědu a pomoc, 
která šetří váš čas.

Volbou tohoto tiskového 
režimu automaticky snížíte 
spotřebu energie a omezíte 
plýtvání papírem i související 
náklady.

Citlivé dokumenty zůstávají v 
naprostém bezpečí. Číselná 
klávesnice umožňuje zadržet, 
uvolnit a chránit všechny 
důvěrné tiskové úlohy. Zároveň 
pomáhá i šetřit papír!

Rychlejší, všestrannější tisk díky 
oboustrannému tisku
l  Rychlosti tisku až 38 str./min

Dostupné modely: Lexmark E360d, 
Lexmark E360dn

l  Víceúčelový podavač na 50 listů
l  Intuitivní 2řádkový LCD displej

Kompaktní, ale konstruovaná pro náročný 
skupinový tiskve vyšších objemech

l  Uživatelsky přívětivý 4řádkový ovládací panel 
s číselnou klávesnicí

Dostupné modely: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích

l  Vylepšené bezpečnostní a servisní funkce
l  Kompatibilní s kartou pro formuláře a čárové 

kódy společnosti Lexmark

Ideální pro větší pracovní skupiny, které 
potřebují větší výkon a optimální vstupní 
kapacitu
l  Možnost rozšíření na multifunkční zařízení

Dostupné modely: Lexmark T640n, Lexmark T640dn, 
Lexmark T640dtn

l  Až 3 850 listů na vstupu, 2 750 listů na 
výstupu

l  K dispozici tiskové kazety Lexmark s 
velkou výtěžností (21 000 stran)

l  Doporučený měsíční objem: 
3 000 až 20 000 stran

Lexmark E360d Lexmark E460dn Lexmark T640

l  K dispozici tonerové kazety Lexmark 
s výtěžností 3 500 a 9 000 stran

l  K dispozici tonerové kazety Lexmark s 
výtěžností 3 500, 9 000 a 15 000 stran

l  Doporučený průměrný objem: 
740 až 6 000 stran

l  Doporučený průměrný objem: 
1 500 až 10 000 stran
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www.lexmark.cz

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 strate-
gie „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

Maximální měsíční funkční cyklus Ochranné známky

Doporučený měsíční objem tisku

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., re-
gistrované 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. regis-
tered 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.

«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.

Obsah balení

Další dostupné modely

Laserová tiskárna Lexmark E460dn, První tonerová kazeta s výtěžností až 7 000 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 programu vratných kazet

Lexmark E460dw: Lexmark E460dn + integrované bezdrátové připojení

Specifikace produktu Lexmark E460

«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.

Part # Model
0034S0712	 Lexmark	E460dn

Part # Tonerová tisková kazeta
0E460X11E	 E460	Extra	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0E360H11E	 E360,	E460	High	Yield	Return	Program	Toner	Cartridge
0E260A11E	 E260,	E360,	E460	Return	Program	Toner	Cartridge
0E460X21E	 E460	Extra	High	Yield	Toner	Cartridge
0E360H21E	 E360,	E460	High	Yield	Toner	Cartridge
0E260A21E	 E260,	E360,	E460	Toner	Cartridge
0E260X22G	 E260,	E360,	E460	Photoconductor	Kit

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

Part # Manipulace s papírem
0034S0550	 550-Sheet	Drawer
0034S0250	 250-Sheet	Drawer

Part # Paměťové karty
001022298	 128MB	DDR1-DRAM
001022299	 256MB	DDR1-DRAM
001022301	 512MB	DDR1-DRAM
001021209	 64MB	Flash	Card
0014F0245	 256MB	flashová	karta
0030G0826	 Simplified	Chinese	Font	Card
0030G0827	 Traditional	Chinese	Font	Card

Part # Karty pro aplikační řešení
0030G0829	 Karta	Lexmark	PrintCryption
0034S0970	 E460	Forms	and	Bar	Code	Card

Part # Konektivita
001021231	 Parallel	(10’)	Cable
001021294	 USB	(2	Meter)	Cable

Part # Rozšířené záruky
002350279	 2-Years	Total	Return-to-Base,	5-7	Business	Days
002350280	 3-Years	Total	Return-to-Base,	5-7	Business	Days
002350281	 4-Years	Total	Return-to-Base,	5-7	Business	Days
002350283	 1-Year	Return-to-Base	Renewal,	5-7	Business	Days
002350258	 E460	2-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350259	 E460	3-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day
002350260	 E460	4-Years	Total	Onsite	Service,	Next	Business	Day

Part # Servisní díly
0040X5401	 E460	Fuser	Maintenance	Kit	220-240V

Výstupní přihrádka na 
150 listů

Vstupní zásobník na 
250 listů

Víceúčelový podavač 
na 50 listů

Integrovaný duplex

Zásuvka na 250 
listů / Zásuvka na 
550 listů

Manipulace s papírem (standardně)

Manipulace	s	papírem	(volitelně)

Tisk
Technologie tisku Monochromatický laser

Rychlost tisku (A4, černobíle): Až 38 str./min.

Čas první stránky (černobíle) 6.5 sekund

Rozlišení černobílého tisku 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 

600 x 600 dpi

Paměť, standardně 64 MB

Paměť, maximálně 576 MB

Hlučnost, v činnosti 53 dB

Hlučnost, nečinná neslyšitelné dB

Maximální měsíční funkční cyklus 80000 stránek za měsíc

Doporučený měsíční objem tisku 1500 - 10000 stránek

Spotřební materiál
Výtěžnost spotřebního materiálu Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s 

normou ISO/ IEC 19752., Tisková náplň s vysokou výtěžností 

na 9 000* stránek, Tisková náplň na 3 500* stránek, Tonerová 

kazeta s extra velkou výtěžností na 15 000* stran

Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem První tonerová kazeta na 7 000* stran, zařazená do vratného 

programu

Manipulace s papírem
Manipulace s papírem (standardně) 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 listů, Instalován může být pouze jeden ze 

zásobníků., Zásuvka na 250 listů

Kapacita vstupu papíru, standardně 300 stránek 75 g/m2

Kapacita vstupu papíru, maximálně 850 stránek 75 g/m2

Kapacita výstupu papíru, standardně 150 stránek 75 g/m2

Kapacita výstupu papíru, maximálně 150 stránek 75 g/m2

Podporované typy médií Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný 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, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, 

UDP

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

Data Stream), Emulace PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct 

Standardní porty Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284, Fast 

Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 

2.0 standard

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

Další podporované operační systémy www.lexmark.com

Obecné
Záruční doba produktu 2 roky

Certifikace produktu www.lexmark.com

Rozměry (V x D x Š) 260 x 406 x 370 mm

Hmotnost 14.03 kg

Předepsané provozní podmínky Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Nadmořská výška: 0 - 2500 

metrů (8 200 stop), Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti pro 

teploty nižší než 25.5°C (78°F)


