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B2546dw
Storilnost. Zanesljivost. Vrednost.

B2546dw z dodatnimi pladnji

* Ponudba velja, če izdelek registrirate v 90 dneh od datuma nakupa. Ponudba ne velja za potrošni material ali obrabljive dele, kot sta fiksirna ali 
prenosna enota. Podrobni pogoji in določila so na voljo na naslovu lexmark.com/myguarantee.

Za ta izdelek nudimo garancijo, ki v prvih štirih 

letih krije stroške popravila, vključno s stroškom 

nadomestnih delov.* Garancija vključuje tudi 

brezplačno 24-urno spletno podporo in telefonsko 

tehnično pomoč med delovnim časom.

LETA
Garancija
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Lexmark B2546dw

Za zanesljivo učinkovitost delovanja tiskalnika Lexmark B2546dw skrbijo dvojedrni procesor, 512 MB pomnilnika in hitrost 

tiskanja do 44 strani na minuto*. Vhodno zmogljivost 350 listov je mogoče povečati na 2000 listov, vrhunska kakovost tiskanja, 

izpopolnjena varnost in zanesljiva vzdržljivost pa je samo nekaj lastnosti, ki ustvarjajo izjemno vrednost tega tiskalnika.

Naredite več

 } Delovnih obremenitev pri tiskanju se lotite z močjo 1-GHz 

dvojedrnega procesorja in 512 MB pomnilnika. 

 } Natisnite do 44 strani na minuto.

 } Preprosta konfiguracija in nadzor pomembnih sistemskih 

podatkov prek 6-cm barvnega zaslona LCD.

 } Pladenj za papir omogoča uporabo medijev velikosti od 

A6 do Legal, večnamenski podajalnik za 100 listov pa 

podpira tudi manjše medije in ovojnice.

Pripravljen, ko ste pripravljeni tudi vi

 } Fiksirna enota in slikovne komponente z dolgo življenjsko 

dobo podaljšujejo čas neprekinjenega delovanja.

 } Nadomestne kartuše s tonerjem Unison™ zagotavljajo do 

10.000 strani** visokokakovostnega tiskanja.

 } Največja vhodna zmogljivost 2000 strani pomeni 

manj prekinitev.

 } Vzdržljiv kovinski okvir je zasnovan za dolgo 

življenjsko dobo.

Zanesljiva, vgrajena varnost 

 } Lexmarkov celoten nabor varnostnih funkcij varuje 

vaše informacije v dokumentu, napravi, omrežju in 

povsod vmes.

 } Številne vdelane funkcije varujejo napravo pred napadi.

 } Standardna funkcija zaupnega tiskanja zagotavlja 

varnost pri tiskanju s preprosto kodo PIN.

 } Buyers Lab, oddelek podjetja Keypoint Intelligence, je 

Lexmarku podelil prestižno nagrado BLI PaceSetter za 

varnost pri obdelavi dokumentov***.

Ustvarjen za naš planet

 } Funkcije za upravljanje energije zmanjšujejo porabo 

energije med aktivno uporabo ali v stanju pripravljenosti.

 } S standardnim obojestranskim tiskanjem varčujete 

s papirjem.

 } Z uporabo že uporabljenih recikliranih materialov pri 

proizvodnji ohranjate naravne vire.

 } Naprava ima srebrno oceno EPEAT® in je skladna s 

standardom ENERGY STAR® .

 } Reciklirajte kartuše z nagrajenim Lexmarkovim 

programom zbiranja kartuš (LCCP).

* Hitrosti tiskanja in kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za dodatne informacije obiščite www.lexmark.com/
ISOspeeds.
** Povprečna vrednost standardno natisnjenih strani je deklarirana skladno s standardom ISO/IEC 19752.
*** Nagrada temelji na podatkih za Zahodno Evropo.
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Lexmark B2546dw

© 2018 Lexmark. Vse pravice pridržane.

Lexmark, logotip Lexmark in Unison so blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc., zaščitene v ZDA in/ali drugih državah. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni 
znamki družbe Apple Inc. ENERGY STAR® je zaščitena znamka v ZDA. EPEAT® je blagovna znamka družbe EPEAT, Inc. v ZDA in drugih državah. Google Cloud Print je 
blagovna znamka družbe Google, Inc. MOPRIA®, logotip Mopria®™ in logotipi Mopria® Alliance so blagovne znamke, storitvene znamke in certifikacijske znamke družbe 
Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah.  Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. 

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http:// www.openssl.org/).

1 B2546dw s 6-cm barvnim zaslonom
10,2 x 15,7 x 14,7 palca
260 x 399 x 374 mm

2 Pladenj za 550 listov
5 x 15,7 x 14,7 palca
126 x 389 x 374 mm

3 Pladenj za 250 listov
3,7 x 15,7 x 14,7 palca
95 x 389 x 374 mm

Standard (Običajna)

Dodatno
Podpira do tri dodatne pladnje.
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Product specifications Lexmark B2546dw

Tiskanje
Zaslon 2,4-palčni (60 mm) barvni LCD zaslon

Hitrost tiskanja: Do6 črno: 44 str/min

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v 6.0 sekund

Ločljivost tiska črna: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Spomin standarden: 512 MB / maksimum: 512 MB

Trdi disk Ni na voljo

Priporočena mesečna količina strani2 2000 - 15000 Strani

Največji mesečni obratovalni ciklus: do3 120000 Strani na mesec

Potrošni material7

Število natisnjenih strani z kartušo1 do: Kartuša za 3.000 strani, Zmogljivejša kartuša za 6.000 strani, Izjemno zmogljiva kartuša za 10.000 strani

Predviden izkoristek transverne enote: Do največ 60000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom1 Začetne kartuša za program vračila kartuš zmogljivosti do 3000 strani

Ravnanje s papirjem
Standardna papirna opcija Vgrajeno pladenj za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno obojestransko 

tiskanje

Dodatne papirne opcije Pladenj za 250 listov, Pladenj za 550 listov, Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja

Vhodna kapaciteta papirja: Do standardna: 350 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 2000 listov papirja teže 70 g/m2

Izhodna kapaciteta papirja: Do standardna: 150 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 150 listov papirja teže 70 g/m2

Podprte velikosti medija Karton, Ovojnice, Papirnate nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija 10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, 
Oficio, A6

Splošno4

Standardna vrata Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Brezžični 802.11b/g/n

Stopnja hrupnosti: tiskanja obratovanje: 56 dBA

Določeno delovno okolje Temperatura: od 16 do 32 °C, Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 5000 metrov

Garancija izdelka8 4-year guarantee (upon registration)

Velikost (mm - V x D x G) / Teža 260 x 399 x 374 mm / 14.1 kg

Številka dela 36SC372

Vse informacije v tej brošuri se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Lexmark ni odgovoren za morebitne napake 

ali opustitve.

1 Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752. 2”Priporočeni mesečni obseg strani” je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo 
izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v 
dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnikih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank. 
3”Najvišji mesečni delovni cikel” je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika 
zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki. 4Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / 
dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense. 5Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja 
in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla. 6Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z 
ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo 
v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions. 8Ponudba velja, če izdelek registrirate v 90 dneh od dneva nakupa. Ponudba ne velja za 
potrošni material ali obrabljive dele, kot sta fiksirna ali prenosna enota. Podrobni pogoji in določila so na voljo na naslovu lexmark.com/myguarantee.


