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Seria 
Lexmark CS510

Kolorowe drukarki laserowe

4,3-calowy 
ekran dotykowy

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Maks. 
30 str./min

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityKolor Wireless-NColor Automatic
2-Sided

Up to 21 PPM5

Standard 
Pages

High-Yield
Cartridges8

Ethernet 50-Page Auto
Document 

Feed

Rapid Scan

Professional
Print Quality

Time-Saving
Shortcuts

Optional
Second Tray

Laser-Quality
at 50% the Cost3

550

Rozwiązania

Kolory o profesjonalnej jakości. 
Wyjątkowe parametry.

Poznaj nową gwiazdę wśród 

kolorowych drukarek laserowych 

Lexmarka przeznaczonych dla grup 

roboczych o średniej wielkości. 

Kolorowa drukarka laserowa serii 

Lexmark CS510 zapewnia system 

odwzorowania barw PANTONE® 

i inteligentne zarządzanie 

drukowaniem, a przy tym drukuje 

bardzo szybko, dzięki czemu 

zasługuje na miano tytana pracy. 

Potrzebujesz większej pojemności? 

Sięgnij po model CS510dte.

Prezentuj swoją markę z 
użyciem wiernych barw.

Możesz drukować na miejscu w firmie 

materiały promocyjne o pięknych, żywych 

barwach. Ten  wykonywaniu pracy.

zupełnie nowy model wyposażono w 

zaawansowane funkcje zwiększające 

produktywność, aby pomagać w szybszym 

i sprawniejszym

Profesjonalne odwzorowanie barw: 

Technologia Named Colour Replacement 

Lexmarka i system kalibracji PANTONE® 

ułatwiają kreowanie spójnego wizerunku 

marki przez dokładne odwzorowanie barw.

Grafika o wysokiej rozdzielczości: Dzięki 

rzeczywistej rozdzielczości sięgającej 

1200 x 1200 dpi, grafika i obrazy są zawsze 

wyraziste. Toner Unison™ Lexmarka zapewnia 

także utrzymanie powtarzalnej jakości.

Niezwykle szybkie i ciche drukowanie: 

Możesz błyskawicznie realizować projekty 

dzięki szybkości sporządzania wydruków 

czarno-białych i kolorowych sięgającej 

30 stron na minutę—oraz drukowaniu 

jednostronicowych dokumentów kolorowych 

w zaledwie 10 sekund.

Jeszcze szybsze drukowanie złożonych 

dokumentów: Błyskawicznie wydrukujesz 

nawet złożone dokumenty kolorowe dzięki 

szybkiemu dwurdzeniowemu procesorowi, 

dającej się rozbudować pamięci 512 MB i 

gigabitowemu Ethernetowi.

Większa wydajność. 
Mniej problemów.

W wymagającym środowisku biurowym, w 

obliczu konieczności dotrzymania pilnych 

terminów, to urządzenie faktycznie się 

sprawdza. Dzięki jasnemu, kolorowemu 

ekranowi dotykowemu, wygodnemu portowi 

USB, dużej pojemności wejściowej i innym 

zaletom drukowanie staje się przyjemnością. 

Zapewnij sobie możliwość szybkiej reakcji na 

zmiany cen konkurencji, drukując lokalnie na 

życzenie mając do dyspozycji pamięć dającą 

się rozbudować do 2,5 GB oraz dwurdzeniowy 

procesor 800 MHz i gigabitowy Ethernet.

Niezawodność i wydajność: Łatwo 

wydrukujesz do 7000 stron miesięcznie bez 

problemów technicznych, dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom obsługi papieru.

Jasny ekran dotykowy: Łatwy w obsłudze, 

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy 

umożliwia podgląd zadań drukowania i 

dokonywanie zmian przed wydrukiem.
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Lepsze zarządzanie zadaniami drukowania: 

Możesz stosować inteligentne funkcje, 

np. oczekiwanie zadań, wysyłanie 

niestandardowych komunikatów i 

wyświetlanie programowalnych alertów.

Bezpieczeństwo klasy „biznes”: Możesz teraz 

uwierzytelniać, autoryzować i monitorować 

korzystanie z urządzeń przez pracowników. 

Ponadto możesz chronić poufne dane 

z użyciem standardowych protokołów 

bezpieczeństwa sieci.

Oszczędzaj zasoby naturalne: Szybka 

grzałka, wbudowany druk dwustronny 

oraz tryby Cichy, Hibernacja i Eko 

minimalizują hałas oraz oszczędzają papier i 

energię elektryczną.

Niezakłócone drukowanie większych zadań. 

Dzięki pojemności podajników sięgającej 

1450 arkuszy i dostępnym opcjonalnie 

kasetom z tonerem o bardzo wysokiej 

wydajności nie trzeba zbyt często dokładać 

papieru ani zmieniać kaset drukujących.

Nowatorski toner gwarantuje najlepsze 

wyniki: Najlepsze wyniki dzięki tonerowi 

Unison™ Lexmarka, który gwarantuje 

niezmienną jakość obrazów od pierwszego 

do ostatniego wydruku.

Inteligencja pracy w sieci. 
Dopracowane zarządzanie.

Dzięki naszym przyjaznym środowisku 

drukarkom, które usprawniają obieg 

dokumentów poprzez zastosowanie 

rozwiązań zwiększających wydajność, firmy 

mogą szybciej reagować na zmieniające się 

potrzeby biznesowe.

Drukowanie w dowolnym miejscu i 

czasie*: Ten model umożliwia drukowanie 

z komputerów stacjonarnych oraz 

urządzeń przenośnych, na których można 

uruchamiać aplikacje.

* Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod adresem: lexmark.com/mobile
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Dane techniczne Lexmark CS510de Lexmark CS510dte
Drukowanie
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3”

Szybkość druku: maks.6 mono: 30 str./min. / kolor: 30 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: tylko mono: 9 sek. / kolor: 10 sek.

Rozdzielczość druku mono: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Pamięć / Procesor standardowo: 512 MB / maksymalnie: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Opcjonalny

Zalecany nakład miesięczny4 1500 - 7000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 85000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne5

Wydajność kaset z tonerem (maks.)1 Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 4000 stron, Kaseta z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8000 stron, Kasety 
kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 3000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 4000 stron, Czarne i 

kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 1000 stron

Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: 
maks.7

40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem1 Kasety zwrotne z tonerem kolorowym (CMY) o ekstrawysokiej wydajności 4 000 stron, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o 
wydajności 6 000 stron

Obsługa papieru
Standardowa obsługa papieru Odbiornik na 125 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik ręczny na 

pojedyncze arkusze, Wbudowany druk dwustronny
Odbiornik na 125 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Taca Duo na 550 
arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy, Podajnik ręczny na pojedyncze 

arkusze, Wbudowany druk dwustronny

Opcje obsługi papieru Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy, Taca na 550 
arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Standardowa pojemność podajników: maks. / 
Maksymalna pojemność podajników: do

250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy 900+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników: max. / 
Maksymalna pojemność odbiorników: do

125 arkuszy / 125 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Folie przeźroczyste, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label 
Guide., Karton, Zwykły papier

Folie przeźroczyste, Etykiety papierowe, patrz: Card Stock & Label 
Guide., Karton, Koperty, Zwykły papier

Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, Oficio, Letter, Universal, Legal, Executive, JIS-B5, Folio Koperta 7 3/4, Koperta C5, Koperta 10, Koperta 9, Koperta DL, A4, A5, 
Koperta B5, Oficio, Letter, Universal, Legal, Executive, JIS-B5, Folio

Inne2

Interfejsy standardowe Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), USB 2.0 
zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Opcjonalne porty sieciowe Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n

Poziom hałasu podczas pracy Drukowanie: 50 dBA

Warunki otoczenia w czasie pracy Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%, Temperatura: 16 - 32°C, Wysokość n.p.m. 0 -2896 m

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta

Wymiary (W x S x G) w mm / Waga 306 x 442 x 407 mm / 20.9 kg 437 x 442 x 416 mm / 25.1 kg

Standardowo
Opcjonalnie

Regulowany stojak drukarkiSzafka obrotowa

4,3-calowy ekran dotykowy

Podajnik ręczny jednoarkuszowy

Taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem na 100 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

1Średnia wydajność kasety przy druku ciągłym w czerni lub kolorze (CMY), podawana jako maksymalna ilość znormalizowanych stron zgodnie z ISO/IEC 19798. 2Sprzedawane drukarki 
podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense 3Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, 
jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy 
Lexmark. 4Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką 
dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego 
zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, uwzględniając takie czynniki jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, 
szybkość i typowe zastosowania. 5Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji  na 
www.lexmark.com/regions. 6Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, 
zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Rzeczywista wydajność może być inna, w zależności od innych czynników, takich jak szybkość mechanizmu, format i kierunek podawania 
papieru, użyty podajnik, pokrycie tonerem, procent stron wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadania wydruku.
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