
Drukarki serii Lexmark MS811 i MS812 wykonują dokumenty o wyjątkowej jakości. Dzięki 
większej szybkości drukowania i wielu opcjom wykańczania urządzenia te sprostają 
oczekiwaniom najbardziej wymagających biur. Potrzebujesz druku dwustronnego? Sięgnij 
po model MS811dn lub MS812dn. Potrzebujesz aplikacji zwiększających produktywność? 
Sięgnij po model MS812de.
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MS812de

Olbrzymia produktywność, która 
dyktuje tempo działań.
Bądź o krok przed konkurencją, wykonując więcej 
pracy w krótszym czasie. Te niezwykle efektywne 
urządzenia mogą sprostać najbardziej wygórowanym 
oczekiwaniom.

Szybsze przetwarzanie - Szybkość drukowania możesz 
zwiększyć dzięki rozbudowie pamięci do maksymalnie 2,5 GB 
oraz zastosowaniu dwurdzeniowego procesora o częstotliwości 
taktowania 800 MHz i portu sieciowego Gigabit Ethernet.

Niezawodne działanie na najwyższych obrotach - Wydrukujesz 
maks. 30 tys. stron miesięcznie w serii MS811 oraz 
50 tys. stron miesięcznie w serii MS812 bez problemów z 
obsługą dzięki nowoczesnym rozwiązaniom prowadzenia 
papieru.

Płynne wykonywanie zadań - Dzięki pojemności podajników 
sięgającej 4400 arkuszy i kasecie z tonerem o bardzo wysokiej 
wydajności nie trzeba zbyt często dokładać papieru ani 
zmieniać kaset drukujących.

Skróć czas oczekiwania - Drukuj z szybkością od 60 do 
66 stron na minutę, czekając na pierwszą stronę w zaledwie 
4 sekundy.

Bądź profesjonalistą. 
Pracuj inteligentnie.
Dzięki ściśle dostosowanemu do potrzeb modułowi 
do automatycznego wykańczania możesz za pomocą 
modeli serii MS811 i MS812 drukować dokumenty od 
razu gotowe do prezentacji. Całą sprawę ułatwia prosty 
w obsłudze panel sterowania.

Łatwy w obsłudze wyświetlacz - Wyrazisty, kolorowy 
wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala umożliwia zapanowanie 
nad zadaniami. Potrzebujesz większej kontroli oraz aplikacji 
zwiększających produktywność? Sięgnij po model MS812de z 
kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali.

Wykańczanie dodające szyku - możesz realizować projekty 
jak zawodowcy dzięki opcjonalnym modułom do sortowania, 
zszywania i innego rodzaju wykańczania.

Druk na wielu rodzajach nośników - Dzięki wbudowanemu 
modułowi druku dwustronnego7 i obsłudze drukowania na 
różnych materiałach możesz więcej zrobić dla swojej firmy, 
zużywając mniej papieru.

Innowacyjny toner gwarantuje najlepsze wyniki - Uzyskasz 
najlepsze wyniki, stosując toner Unison™ Lexmarka, który 
gwarantuje niezmienną jakość obrazów od pierwszego do 
ostatniego wydruku. 

Inteligentny obieg dokumentów. 
Bezpieczeństwo zapewnione.
Nasze zaawansowane urządzenie usprawnia pracę 
i zwiększa produktywność. Nowatorskie funkcje 
zabezpieczające zapewniają maksymalną ochronę 
danych firmowych o znaczeniu krytycznym.

Drukuj w dowolnym miejscu i czasie6 - Ten model zapewnia 
drukowanie za pomocą komputerów stacjonarnych oraz 
urządzeń przenośnych, na których można uruchamiać 
aplikacje.

Bezpieczeństwo klasy “enterprise” - Możesz teraz 
uwierzytelniać, autoryzować i monitorować korzystanie z 
urządzeń przez pracowników. Możesz ponadto chronić 
wrażliwe dane z użyciem standardowych bezpiecznych 
protokołów sieciowych oraz funkcjom szyfrowania danych i 
czyszczenia zawartości dysku.

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń - Funkcja rejestrowania 
audytów pozwala śledzić ponad 100 zmiennych i zdarzeń, m.in. 
działania użytkowników. Może ponadto współpracować na 
bieżąco z działającym w firmie systemem wykrywania włamań.

Opcjonalne aplikacje zwiększające produktywność - 
Chcesz wyposażyć swoją firmę w aplikacje usprawniające 
obieg dokumentów, które służą do drukowania na żądanie, 
automatyzacji zadań i innych celów? Sięgnij po model 
MS812de przystosowany do instalacji aplikacji.



¹ Średnia wartość wydajności wyrażona w znormalizowanych stronach zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 2 Maksymalny 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. 3 Zalecana 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, 
opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. 4 Szybkość drukowania i kopiowania zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24734 z pominięciem pierwszego 
zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji na www.lexmark.com/ISOspeeds. 5 Produkt działa tylko z wymiennymi kasetami z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na www.lexmark.com/regions 6 
Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod adresem:  http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml 7 Drukarki z funkcją druku dwustronnego są zgodne z 
normą ENERGY STAR (dotyczy tylko modeli MS811dn/dtn, MS812dn/dtn i MS812de).

Unison jest znakiem towarowym Lexmark International, Inc. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez zapowiedzi. Pozostałe znaki są 
własnością odpowiednich firm. Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub 
innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA.
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Standardowo

Opcjonalnie

Dane techniczne Lexmark MS811dn Lexmark MS812dn Lexmark MS812de

Drukowanie
Wyświetlacz Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4 cala Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4 cala Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 7 cali

Szybkość druku do4 Czarny: 60 str./min. Czarny: 66 str./min. Czarny: 66 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony Czarny: 4.4 sek. Czarny: 4.0 sek. Czarny: 4.0 sek.

Rozdzielczość druku Czarny: 600 x 600 dpi, 2400 IQ, 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi

Pamięć / Procesor Standardowo: 512 MB / Maksymalnie: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Dostępny jako opcja

Zalecany nakład miesięczny2 5000 - 30000 stron 5000 - 50000 stron 5000 - 50000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 275000 str./miesiąc 300000 str./miesiąc 300000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne5 

Wydajność kaset z tonerem Kaseta z tonerem o wydajności 45 000¹ stron, Kaseta z tonerem o wydajności 6 000¹ stron, Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 25 000¹ stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: do 100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 10000¹ stron

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Wbudowany druk dwustronny, Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy

Opcje obsługi papieru Dodatkowy odbiornik, Finiszer zszywający, Taca na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 2100 arkuszy, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 250 arkuszy z blokadą, Mailbox 4-
półkowy, Dodatkowy odbiornik o wysokiej pojemności

Pojemność podajników: do Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 4400 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowo: 550 arkuszy / Maksymalnie: 2550 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników patrz: Card Stock & Label Guide, Naklejki Dual Web, Karton, Koperty, Zwykły papier, Etykiet papierowe, Etykiety zintegrowane, Folie przeźroczyste

Obsługiwane rozmiary nośników A6, Legal, Folio, Koperta DL, Koperta B5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta C5, Executive, JIS-B5, Letter, Oficio, Statement, Universal

Inne
Interfejsy standardowe Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed 

(Typ A), Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny ze 
specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed 
(Typ A), Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny ze 
specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ 
A), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B), Jedno 
gniazdo karty wewnętrznej, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed 
(Typ A)

Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet NN8350 802.11b/g/n / Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B, Wewnętrzny port szeregowy RS-232C

Poziom hałasu w czasie pracy Drukowanie : 58 dBA

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta 1rok gwarancji, naprawa u klienta 1 rok gwarancji, naprawa u klienta

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :  / Waga (kg) 419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg 419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg 419 x 425 x 510 mm / 23.99 kg


