
Seria Lexmark C730

DO 33 STR./MIN. W CZERNI 

DO 33 STR./MIN. W KOLORZE

SIEĆ

DRUKOWANIE

Lexmark C734n        Lexmark C736n

Doskonały kolor, wysoki standard 
i możliwość druku dużej liczby 
dokumentów!



Drukarki Lexmark serii C730 zapewniają wiarę w możliwości druku kolorowego, doskonałą jakość koloru, dużą szybkość 
drukowania i wysokiej klasy niezawodność, umożliwiającą drukowanie dużej liczby dokumentów. Zaprojektowane dla dużych 
i średnich grup roboczych w aktywnych środowiskach biurowych, drukarki te z łatwością mieszczą się na biurku i stanowisku 
roboczym oraz zapewniają korzyści zarezerwowane dotychczas dla dużych firm, takie jak ogromna pojemność, zapewniający 
oszczędność papieru moduł druku dwustronnego itp.

Drukuj mniej i oszczędzaj.
Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka stwierdzenie takie wygłaszane przez firmę zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami dotyczącymi druku może 

wydawać się dziwne. Jednakże po rozważeniu średnich wydatków firm na druk (do 6% obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości zmniejszenia 

kosztów wydruku o 30% dzięki aktywnemu zarządzaniu drukowaniem, stwierdzenie to nabiera sensu. Produkty, rozwiązania i usługi firmy Lexmark 

oferują innowacyjne metody oszczędzania czasu i pieniędzy oraz redukcji wpływu na środowisko. Nasze działania mają na celu zapewnienie Ci 

pomocy w zmniejszeniu liczby drukowanych stron i uzyskaniu oszczędności. (1) Źródło: InfoTrends/CapVentures., Network Document Solutions Forecast 
2007–2012, Network Document Solutions Consulting Service, sierpień 2008 r.

Niezawodny partner biurowy Druk ekologiczny

Gotowe na każdy wydrukKolor, który ma znaczenie
Dzięki dużej pojemności podajników i obsłudze różnorodnych 
nośników seria Lexmark C730 jest gotowa obsłużyć duże 
nakłady, zapewniając mniejszą liczbę interwencji i wysoką 
wydajność. Możesz drukować na różnych typach papieru, 
kopertach, etykietach i kartonie.

l  Twórz najwyższej jakości grafikę i obrazy dzięki 
zaawansowanej formule toneru kolorowego firmy Lexmark

l  Osiągnij spójność kolorów dzięki profesjonalnej kalibracji 
Pantone

l  Promuj odpowiedzialne praktyki druku w kolorze dzięki 
szerokiej gamie narzędzi kontroli kosztów

l  Inteligentna technologia zapewnia oszczędność toneru 
kolorowego podczas drukowania dużej liczby czarno-białych 
stron

l  Trwała konstrukcja, zaprojektowana specjalnie pod kątem 
drukowania dużych nakładów

l  Nowe, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające 
kontrolę dostępu, śledzenie aktywności i zapobieganie 
nieprawidłowemu wykorzystaniu.

l  Łatwa administracja i programowalne alarmy materiałów 
eksploatacyjnych zapewniają dostępność na czas

l  Bezproblemowa roczna gwarancja z serwisem u klienta oraz 
rozszerzone opcje serwisowe

Odpowiedzialny druk to sytuacja, w której wygrywają wszyscy 
– firma, budżet firmy oraz środowisko! Drukarki serii Lexmark 
C730 zostały zaprojektowane pod kątem ochrony środowiska 
i wyposażone w szeroką gamę funkcji umożliwiających druk 
ekologiczny.

l  Drukarki z modułem druku dwustronnego umożliwiają 
oszczędność papieru i kosztów

l  Szybkonagrzewająca się grzałka utrwalająca i tryb Eco-Mode 
zapewniają oszczędność energii

l  Tryb Quiet Mode zapewnia niezwykle cichą pracę
l  Bezpłatny recykling pustych kaset z tonerem w ramach 

programu zwrotu zużytych wkładów drukujących Lexmark

l  Szuflada na nośniki specjalne zapewnia dodatkową 
wszechstronność, umożliwiając ładowanie dużej liczby arkuszy 
papieru różnych typów

l  Zainstaluj maksymalnie trzy dodatkowe szuflady, aby zwiększyć 
pojemność do 3750 arkuszy

l  Ciesz się wydajnym drukiem dzięki niezawodnemu 
mechanizmowi podawania papieru

l  Do wyboru modele fabrycznie wyposażone w moduł druku 
dwustronnego, dodatkowy podajnik i wbudowaną obsługę Wi-Fi

Wyeliminuj czas i koszty związane z drukiem dokumentów 
kolorowych poza firmą. Oszałamiający kolor zapewniany 
przez drukarki Lexmark umożliwia tworzenie wysokiej jakości 
dokumentów wewnątrz firmy. Drukarki te oferują ponadto 
kompletną gamę narzędzi kontroli dostępu do koloru, dzięki 
którym masz pewność, że Twoja grupa robocza drukuje wydajnie i 
inteligentnie.

Więcej czasu dla siebie dzięki szybkiemu, niezawodnemu, 
bezstresowemu drukowaniu. Trwała konstrukcja, zaawansowane 
funkcje i bezpieczeństwo — drukarki serii Lexmark C730 oferują 
inteligentne rozwiązania, ułatwiające instalację.
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Mała liczba interwencji
Wkłady drukujące o wysokiej 
wydajności umożliwiają wydruk 
tysięcy stron bez konieczności 
wymiany

Port druku bezpośredniego 
USB
Port USB z przodu urządzenia 
ułatwia drukowanie z pamięci 
przenośnej dokumentów PDF, 
raportów i grafiki

Wygodny w obsłudze 
wyświetlacz
Ruchomy panel sterowania z 
czterowierszowym wyświetlaczem 
graficznym oferuje intuicyjne, 
graficzne elementy sterowania, co 
ułatwia pracę

Możliwość zwiększenia 
pojemności
Ładuj różne typy papieru i 
zwiększ łączną pojemność do 
4300 arkuszy

Zatwierdzanie wydruku przy 
użyciu kodu PIN
Klawiatura alfanumeryczna 
zapewnia bezpieczeństwo 
poufnych zadań

Bezprzewodowa wolność
Uwolnij się od kabli dzięki 
modelowi Lexmark C734dw, 
zapewniającemu obsługę 
sieci bezprzewodowych Wi-Fi 
802.11n Draft 2.0.

Poznaj funkcje, które zapewnią Ci nieustanny rozwój

Nawet niewielka ilość koloru zapewnia duże wrażenie!
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że kolor usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Kolor poprawia 
czytelność, zrozumienie tekstu i rozpoznawalność marki. Ponadto upraszcza decyzję o zakupie, pomagając klientom 
w ogarnięciu chaosu równoczesnych komunikatów.

Kolor może zapewnić korzyści we wszystkich sferach działalności Twojej firmy — od marketingu i komunikacji 
po nieruchomości i finanse. Badania przeprowadzone w roku 2007 przez firmę Infotrends wskazują, że faktury 
sporządzone w kolorze zapewniają poprawę płatności o niemal 30% a klienci są bardziej skłonni do zapłacenia pełnej 
kwoty!

Tak więc obecnie pytanie nie brzmi już „czy możesz zyskać na kolorze”? Pytanie brzmi, „w jaki sposób możesz 
zyskać na kolorze NAJWIĘCEJ”? Drukarki Lexmark C730 są na to odpowiedzią.

Te zaawansowane, wysokiej jakości urządzenia oferują narzędzia i technologię umożliwiającą oszczędność czasu i 
kosztów oraz druku ekologiczny — w kolorze!

Co doskonały kolor może zrobić dla Ciebie?
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Lexmark C734n Lexmark C736n

Natychmiastowe nagrzewanie

Inteligentna funkcja Job Waiting
Problemy jednej osoby nie mogą wiązać się z opóźnieniem pracy całego zespołu! Powiedzmy, że 
ktoś rozpoczął drukowanie na etykietach, ale w drukarce nie ma etykiet. Dlaczego tracić cenny 
czas? Funkcja Job Waiting w drukarkach Lexmark pozwala na proste wstrzymanie zadania bez 
przerywania pracy innych osób (wymagany twardy dysk).

Nauka o kolorze do Twoich usług
Dla firmy Lexmark kolor jest czymś więcej, niż obietnicą marketingową — to poważna inwestycja. 
Nasi inżynierowie tworzą przełomowe technologie druku w kolorze, w znaczący sposób 
zwiększające efekty komunikacji zewnętrznej. Zaawansowana formuła toneru kolorowego 
Lexmark, w połączeniu z nową technologią pomiaru temperatury i wilgotności, zapewnia 
doskonałą reprodukcję kolorów i spójną jakość od pierwszej do ostatniej strony, na różnych 
typach nośników i w różnych warunkach otoczenia.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa
Od zabezpieczeń sieci po ograniczenia dostępu użytkownika, firma Lexmark oferuje szeroką 
gamę funkcji zapewniających bezpieczeństwo danych i sieci. W uzupełnieniu do funkcji 
bezpieczeństwa sieciowego IPSec, SNMPv3 oraz 802.11x, seria Lexmark C730 wyposażona 
jest w klawiaturę alfanumeryczną do łatwego wprowadzania kodu PIN oraz funkcję kodowania i 
czyszczenia twardego dysku.

Wydajność, której potrzebujesz

Uproszczone zarządzanie

Lista funkcji
Jeżeli możesz powiedzieć, że masz to wszystko, to znaczy, 

że masz drukarkę Lexmark!

Nie przeciążaj niepotrzebnie swojego działu IT. Te drukarki są gotowe do pracy w sieci i 
łatwe w konfiguracji. Jeżeli posiadasz wiele zainstalowanych urządzeń Lexmark, uniwersalny 
sterownik Lexmark pozwala na jeszcze łatwiejsze uruchomienie. Po uruchomieniu urządzenia 
spersonalizowane wiadomości wyświetlane na ekranie ułatwiają obsługę, zapewniając 
użytkownikom jasne informacje, takie jak „Niski poziom toneru, zamówienie złożone”. Co więcej, 
oprogramowanie Lexmark MarkVision Professional zapewnia uproszczone zarządzanie zdalne 
oraz zautomatyzowane narzędzia do utrzymania ciągłości pracy!

Wyższa wydajność, niższe koszty wydruku — idealne rozwiązanie 
w przypadku drukowania dużej liczby materiałów

l  Szybkość drukowania — do 33 str./min. w czerni w kolorze
l  Wydajny procesor 900 MHz
l  Standardowy podajnik na 650 arkuszy, maksymalnie 4300 

arkuszy
l  Drukuje duże banery
l  Dostarczana ze zwrotną kasetą z tonerem o wydajności 

6000 stron
l  Dostępne kasety z tonerem Lexmark o ekstrawysokiej 

wydajności 12 000 stron (czarny) i 10 000 stron (kolor)
l  Zalecany nakład miesięczny: 2500–10 000 stron

Szybkonagrzewająca się grzałka utrwalająca umożliwia drukowanie już wtedy, gdy większość 
drukarek dopiero się nagrzewa. Poza krótszym czasem drukowania skorzystasz także na 
zwiększonej wydajności. Dzięki temu możesz równocześnie oszczędzać czas, energię i pieniądze!

Druk kolorowy z jakością, elastycznością i funkcjonalnością klasy 
biznes

l  Szybkość drukowania — do 28 str./min w czerni w kolorze
l  Szybki procesor 600 MHz
l  Standardowy podajnik na 650 arkuszy, maksymalnie 3750 arkuszy
l  Drukuje duże banery
l  Oferowana ze zwrotnymi kasetami z tonerem (czarny i kolorowy) o 

pojemności 4000 stron
l  Zalecany nakład miesięczny: 1500–9200 stron
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Maksymalny miesięczny cykl

Zalecana liczba stron drukowanych

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.

Znaki towarowe

Warunki umowy licencyjnej
Drukarki są sprzedawane zgodnie z pewnymi warunkami umowy licencyjnej.  Szczegółowe informacje na temat licencji można znaleźć 
pod adresem www.lexmark.com/printerlicense

Lexmark i Lexmark ze znakiem diamentu są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki 
są własnością odpowiednich firm.  PCL jest zarejestrowanym znakiem firmy Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac i Macintosh są znakami firmy Apple 
Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. MarkNet i MarkVision są znakami firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w 
USA i/lub innych krajach. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Microsoft, Windows, logo 
Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Citrix, MetaFrame i MetaFrame XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Citrix 
Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc.

Lexmark C734n Lexmark C736n

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.

Drukowanie
Technologia druku Laserowa kolorowa
Szybkość druku (A4, mono) do 28 str./min. 33 str./min.

Szybkość druku (A4, kolor) do 28 str./min. 33 str./min.

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (mono) 9.5 sek. 9 sek.

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (kolor) 9.5 sek. 9 sek.

Rozdzielczość druku (mono) 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Rozdzielczość druku (kolor) 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć standardowa 256 MB
Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna 1280 MB

Dysk twardy Dostępny jako opcja

Poziom hałasu podczas pracy 54 dBA
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym 33 dBA
Maksymalny miesięczny cykl pracy 85000 str./miesiąc
Zalecany nakład miesięczny 1500 - 9200 stron 2500 - 10000 stron

Materiały eksploatacyjne
Wydajność materiałów eksploatacyjnych
(*Średnia wydajność kaset z tonerem czarnym lub CMY (przy 

druku ciągłym) podana w standardowych stronach zgodnie z 

normą ISO/IEC 19798.)

Kasety z kolorowymi tonerami (CMY) na 6 000 stron*, Kaseta z tonerem 

czarnym o wydajności 8 000 stron*

Kasety z kolorowymi tonerami (CMY) na 6 000 stron*, Kaseta z tonerem 

czarnym o wydajności 8 000 stron*, Kasety kolorowe (CMY) z tonerem o 

wysokiej wydajności 10 000 stron*, Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej 

wydajności 12 000 stron*

Materiały eksploatacyjne dostarczane z urządzeniem Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 4000* stron, 

Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 4000 

stron*

Startowe, zwrotne kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności 6000 

stron*, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 6000 

stron*

Opcje papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 300 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca wejściowa na 550 arkuszy
Opcje obsługi papieru Szuflada na 550 arkuszy, Podajnik na 2 000 arkuszy, Szuflada na nośniki specjalne 550 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: do 650 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników: do 3750 arkuszy 4300 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników: do 300 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiorników: do 300 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Etykiety winylowe, Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie

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

Oficio

Zgodność
Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5c, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML 

Paper Specification)
Interfejsy standardowe Szybki Ethernet, Port USB 2.0 Hi-Speed (Type B), certyfikowany, Port PictBridge, Port Hi-Speed USB z przodu, certyfikowany ze specyfikacją USB 2.0 

(Type A)
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64, Server 2003 x64 z serwerem 

terminali, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 z usługami terminalowymi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh Mac OS X, Mac OS 9.x

Inne
Gwarancja 1 rok w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy 1 rok gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

Certyfikaty www.lexmark.pl
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głeb.) w mm : 450 x 435 x 470 mm
Waga (kg) 25.7 kg
Warunki otoczenia w czasie pracy Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 8 do 90%, Wysokość n.p.m.: 0-3048 metrów
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Informacje na temat zamówień

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Gwarancja firmy Lexmark 
Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje w pracy. Aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha, można skorzystać z ofert serwisowych firmy Lexmark, których lista znajduje się pod adresem 
www.lexmark.com/services

Ochrona środowiska – zobowiązanie Oszczędność i ochrona środowiska
Wierzymy, że środowisko naturalne to kluczowy element odpowiedzialnego 
zarządzania, czego dowodzimy przez stosowanie następującej strategii: ograniczanie 
zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. Dodatkowe informacje na temat 
tych programów można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/recycle

- Modele z modułem druku dwustronnego posiadają certyfikat Energy Star
- Druk dwustronny, funkcja „Job Waiting”, drukowanie kilku stron na jednej oraz możliwość wykorzystania papieru pochodzącego z 
recyklingu pozwalają na ograniczenie zużycia papieru
- Tryb Eco-Mode pozwala ograniczyć pobór mocy, a tryb Quiet Mode zmniejsza emisję hałasu
- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark pomaga w zmniejszeniu ilości odpadów.

www.lexmark.com

Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C734dn, Startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000* stron, Startowa kaseta z tonerem 
czarnym o wydajności do 4000* stron, Moduł bębna światłoczułego, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kabel zasilający, Instrukcje konfiguracji 
(połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Informacja na temat 
programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C736n, Startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000* stron, Startowa kaseta z tonerem 
czarnym o wydajności do 6000* stron, Moduł bębna światłoczułego, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kabel zasilający, Instrukcje konfiguracji 
(połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, Informacja na temat 
programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark

Inne dostępne modele drukarek
0025C0361 - Lexmark C734dn: obsługa sieci i druk dwustronny
0025C0362 - Lexmark C734dtn: obsługa sieci, druk dwustronny i dodatkowy podajnik
0025C0363 - Lexmark C734dw: obsługa sieci bezprzewodowych i druk dwustronny

Inne dostępne modele drukarek
0025A0461 - Lexmark C736dn: obsługa sieci i druk dwustronny
0025A0462 - Lexmark C736dtn: obsługa sieci, druk dwustronny i dodatkowy podajnik

Symbol Model
0025C0360 Lexmark C734nLexmark C734n Symbol Tonery / kasety z tonerem
0C734A1KG Zwrotna kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 

i X738
0C734A1CG Zwrotna kaseta z tonerem cyan do C734, C736, X734, X736 i 
0C734A1MG Zwrotna kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 

i X738
0C734A1YG Kaseta zwrotna z tonerem żółtym do C734, C736, X734, X736, 

X738
0C734A2KG Kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2CG Kaseta z tonerem cyan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2MG Kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C734A2YG Kaseta z tonerem żółtym do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G Pojemnik na zużyty toner
0C734X20G Bęben światłoczuły do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G Bęben światłoczuły C734, C736, X734, X736, X738, zestaw 4 

sztuk

Symbol Papier
0012A5951 Papier błyszczący do drukarek laserowych, A4 (200)
0012A8241 Folia do kolorowych drukarek laserowych, A4 (50)

Symbol Opcje papieru
0027S2100 Szuflada na 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2400 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
0027S2650 Szuflada na nośnki specjalne, 550 arkuszy do C734, C736, 

X734e, X736e, X738e
0027S2190 Moduł dystansowy (12,2 cm)

Symbol Meble
0016M1210 Podstawa na kółkach do C734, C736, X734, X736, X738

Symbol Opcje Pamięci
001025041 256 MB pamięci DRAM DDR2
001025042 512 MB pamięci DRAM DDR2
001025043 1024 MB pamięci DRAM DDR2
0014F0245 Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102 Dysk twardy 80 GB

Symbol Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
0025C0434 Karta do IPDS/SCS/TNe do modeli C734 i C736
0025C0433 Karta formularzy i kodów kreskowych do C734 i C736

Symbol Połączenia
0014F0037 Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
0014F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021294 Kabel USB (2 m)
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Pakiety serwisowe
002350780 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350781 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350782 4 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350784 1 rok dodatkowej gwarancji, następny dzień roboczy

Symbol Części zamienne, wymieniane przez uzytkownika
0040X5094 Grzałka utrwalająca do C73x, X73x (220-240V)
0040X5096 Zestaw pasa przenoszącego C73x, X73x
0040X5152 Rolka pobierająca, szuflada na nośniki specjalne

Symbol Inne
002350796 Usługa instalacyjna C734

Odbiornik na 300 arkuszy

Taca wejściowa na 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 
arkuszy

Podstawa na kółkach 
do C734, C736, X734, 
X736, X738

Szuflada na 550 
arkuszy

Szuflada na 550 
arkuszy

Podajnik na 2 000 
arkuszy

Podstawa na kółkach 
do C734, C736, 
X734, X736, X738

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru

Symbol Model
0025A0460 Lexmark C736dnLexmark C736dn Symbol Tonery / kasety z tonerem
0C736H1KG Zwrotna kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności do 

modeli C736, X736 i X738
0C734A1KG Zwrotna kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 

i X738
0C736H1CG Zwrotna kaseta z tonerem cyan o wysokiej wydajności do modeli 

C736, X736 i X738
0C734A1CG Zwrotna kaseta z tonerem cyan do C734, C736, X734, X736 i 
0C736H1MG Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności do 

modeli C736, X736 i X738
0C734A1MG Zwrotna kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 

i X738
0C736H1YG Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności do 

C736, X736, X738
0C734A1YG Kaseta zwrotna z tonerem żółtym do C734, C736, X734, X736, 

X738
0C736H2KG Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności do C736, X736 

i X738
0C734A2KG Kaseta z czarnym tonerem do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2CG Kaseta z tonerem cyan o wysokiej wydajności do C736, X736 i 

X738
0C734A2CG Kaseta z tonerem cyan do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2MG Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności do C736, 

X736 i X738
0C734A2MG Kaseta z tonerem magenta do C734, C736, X734, X736 i X738
0C736H2YG Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności  do C736, X736, 

X738
0C734A2YG Kaseta z tonerem żółtym do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G Pojemnik na zużyty toner
0C734X20G Bęben światłoczuły do C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G Bęben światłoczuły C734, C736, X734, X736, X738, zestaw 4 

sztuk

Symbol Papier
0012A5951 Papier błyszczący do drukarek laserowych, A4 (200)
0012A8241 Folia do kolorowych drukarek laserowych, A4 (50)

Symbol Opcje papieru
0027S2100 Szuflada na 550 arkuszy do C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2190 Moduł dystansowy (12,2 cm)
0027S2400 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy
0027S2650 Szuflada na nośnki specjalne, 550 arkuszy do C734, C736, 

X734e, X736e, X738e

Symbol Meble
0016M1210 Podstawa na kółkach do C734, C736, X734, X736, X738

Symbol Opcje Pamięci
001025041 256 MB pamięci DRAM DDR2
001025042 512 MB pamięci DRAM DDR2
001025043 1024 MB pamięci DRAM DDR2
0014F0245 Karta pamięci flash 256 MB
0014F0102 Dysk twardy 80 GB

Symbol Rozwiązania aplikacyjne
0030G0829 Karta Lexmark PrintCryption™
0025C0434 Karta do IPDS/SCS/TNe do modeli C734 i C736
0025C0433 Karta formularzy i kodów kreskowych do C734 i C736

Symbol Połączenia
0014F0037 Serwer druku MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042 Serwer druku MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX/FL
0014F0045 Serwer druku bezprzewodowego MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155 Serwer druku N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 Gigabit Ethernet
001021294 Kabel USB (2 m)
0014F0000 Karta interfejsu równoległego 1284-B
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
0014F0100 Karta interfejsu szeregowego RS-232C

Symbol Pakiety serwisowe
002350798 2 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350799 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji, następny dzień roboczy

002350802 1 rok przedłużenia gwarancji, następny dzień roboczy

Symbol Części zamienne, wymieniane przez uzytkownika
0040X5094 Grzałka utrwalająca do C73x, X73x (220-240V)
0040X5096 Zestaw pasa przenoszącego C73x, X73x
0040X5152 Rolka pobierająca, szuflada na nośniki specjalne

Symbol Inne
002350814 Usługa instalacyjna C736

Odbiornik na 300 arkuszy

Taca wejściowa na 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 arkuszy

Szuflada na 550 
arkuszy

Podstawa na kółkach 
do C734, C736, X734, 
X736, X738

Szuflada na 550 
arkuszy

Szuflada na 550 
arkuszy

Szuflada na 550 
arkuszy

Podajnik na 2 000 
arkuszy

Podstawa na kółkach 
do C734, C736, 
X734, X736, X738

Obsługa papieru standardowo

Opcje obsługi papieru


