
Drukarka kolorowa Lexmark C950de

Kolor Ekran dotykowy Rozwiązania do 50 str./min.

Druk 
dwustronny

Sieć

32 x 122 cm

Inteligentne drukowanie. 
Niezwykłe kolory.

Drukarka Lexmark C950de zaprojektowana dla aktywnych grup roboczych, 
oferuje profesjonalnej jakości druk w formacie A3, elastyczne funkcje, 
doskonałą obsługę nośników, intuicyjny ekran dotykowy oraz przydatne 
rozwiązania obiegu dokumentów.

Drukarka kolorowa Lexmark C950de



Lexmark C950de : Kluczowe cechy

1) Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy
Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 
cm (4,3 cala) pozwala na łatwą obsługę urządzenia 
dzięki intuicyjnej nawigacji oraz dostępowi do 
rozwiązań obsługi dokumentów i skrótów.

Kolorowa drukarka Lexmark C950de 
zaprezentowana z opcjonalnym modułem 
podwójnego podajnika na 2 520 arkuszy, 
finiszerem broszurowym i podajnikiem o 
wysokiej wydajności na 2 000 arkuszy.

Opcje pozwalające na optymalizację pracy
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2) Bezpośredni port USB
Umieszczony z przodu port USB pozwala 
na bezpośredni podgląd, druk i skanowanie 
większości formatów plików graficznych wprost z 
urządzenia

3) Elastyczne opcje podajników
Wybierz odpowiadającą ci konfigurację - 
maksymalna pojemność to 5140 arkuszy.

4) Doskonała obsługa nośników
Niezawodny podajnik papieru pozwala na 
załadowanie do sześciu różnych rodzajów 
papieru, w tym papier w rozmiarze 32 x 122 cm i 
gramaturze do 300 g/m2.

5) Zaawansowane opcje wykończeniowe
Dzięki elastycznym opcjom wykończenia z 
łatwością stworzysz na miejscu profesjonalnie 
przygotowane materiały. Dostępne opcje 
wykończeniowe obejmują wielopozycyjny 
zszywacz, dziurkacz, układacz wydruków oraz 
obsługę broszur.

6) Rozwiązania Lexmark
Zredukuj ilość zbędnych wydruków i uprość pracę 
dzięki rozwiązaniom zaprogramowanym w twoim 
urządzeniu. Dobierz dodatkowe rozwiązania 
dopasowane do wymagań twojego rodzaju pracy.



Lexmark C950de : Przegląd

Lexmark dokłada wszelkich starań aby tworzyć produkty o nadzwyczajnej jakości 
i niezawodności. Osiągnij jak największe zyski ze swoich inwestycji, zoptymalizuj 
działanie swoich drukarek Lexmark i pozostaw po sobie trwałe wrażenie stosując 
oryginalne materiały eksploatacyjne, usługi i części Lexmark. C950de objęta jest 
roczną gwarancją z opcją przedłużenia okresu gwarancyjnego.

Zawsze. Wierny Obraz.

Stworzona dla biznesu.

Drukarka Lexmark C950de posiada solidny mechanizm drukujący zdolny podołać 
nawet najcięższym zadaniom a także zaawansowane funkcje potrzebne w efektywnym 
prowadzeniu biznesu.
l	 	Silne, wielopoziomowe funkcje zabezpieczeń pomagają chronić Twoje urządzenie, 

dokumenty, informacje i infrastrukturę sieciową.
l	 	Duży wybór interfejsów pozwala na łatwą integrację z niemal każdym środowiskiem 

sieciowym.
l	 	Uprość monitoring i zarządzanie urządzeniami przez wbudowany serwer WWW, 

uniwersalny sterownik druku (UPD) oraz MarkVision Enterprise.
l	 	Z łatwością przetwarzaj zadania z dużą ilością grafiki dzięki procesorowi 1,2 GHz i 

zainstalowaną pamięcią 1GB.
l	 	Wybierz z gamy opcji podawania papieru, zwiększając pojemność podajników 

maksymalnie do 5140 arkuszy.
l	 	Proste w wymianie kasety z tonerem pozwalają na druk do 32 000² stron czarno-

Wydajna i intuicyjna

Lexmark C950de łączy wysokiej jakości drukowanie z aplikacjami pozwalającymi 
skrócić czas pracy i zwiększyć produktywność.
l	 	Drukuj w czerni z prędkością do 50 str./ min. a w kolorze do 45 str./min.; czas 

wydruku pierwszej strony to tylko 5,2 sekundy.
l	 	Łatwy w nawigacji kolorowy ekran o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) z akustycznymi 

potwierdzeniami sprawia, że obsługa zadań jest intuicyjna.
l	 	Wbudowane aplikacje pomagają uzyskać większą wydajność w procesach obiegu 

dokumentów.
l	 	Podgląd wydruku i możliwość zmian w wysłanym zadaniu pozwalają na wybór druku 

dwustronnego, dodanie wykończenia i wybór stron do wydruku.

Wyjątkowa jakość wydruków

Zrób trwałe wrażenie na swoich klientach i zwiększ ilość wydruków wykonywanych 
na miejscu, dzięki wyraźnym, profesjonalnej jakości wydrukom na szerokiej gamie  
papierów. Zaawansowana technologia C950de pozwala osiągnąć wysoką jakość 
wydruków w formacie A3/tabloid oraz powtarzalność kolorów od pierwszej do ostatniej 
strony.
l	 	Rozdzielczość druku 1200 x 1200 pozwala uzyskać żywe kolory i ostry czarny tekst.
l	 	Kalibracja PANTONE® pozwala na precyzyjne ustalenie barw
l	 	Technologia Named Color Replacement pozwala na łatwe dopasowywanie kolorów.
l	 	Technologia Colour Care pozwala na zarządzanie wykorzystaniem koloru i kontrolę 

kosztów.
l	 	Stwórz szeroką gamę materiałów pomocniczych począwszy od zszywanych broszur 

a skończywszy na składanych ulotkach nawet w formacie A3



Lexmark C950de : Produktywność stała się łatwiejsza

Bezbłędne dotknięcie

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task jest 
głównym punktem dostępu do twojego urządzenia 
wielofunkcyjnego. Duży, łatwy w konfiguracji ekran 
dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) pozwala na 
podgląd dokumentów przed wydrukiem, oraz modyfikacje 
zleconych wydruków bezpośrednio przez urządzenie. 
Możesz nawet podglądać, wybierać i drukować 
konkretne strony bezpośrednio z ekranu dotykowego. 
Łatwa w użyciu, intuicyjna nawigacja umożliwia szybki 
dostęp do najczęściej używanych funkcji, skrótów oraz 
trybów pracy. Nowa interaktywna technologia zapewnia 
potwierdzenia akustyczne, prowadząc Cię krok po kroku 
przez każdą operację, potwierdzając, że dotknięcie zostało 
zarejestrowane i zadanie jest w toku.

Zaoszczędź czas i pieniądze dzięki rozwiązaniom

Lexmark C950de zawiera Lexmark Embedded Solutions Framework, naszą platformę pozwalającą na dodanie do urządzenia 
szerokiej gamy aplikacji. Rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o twojej produktywności, pozwalając na odchudzenie 
procesów zużywających dużo papieru lub nawet ich wyeliminowanie.

Opcja Formularze i Ulubione
Zmniejsz marnotrawstwo papieru i straty czasu 
związane z wykorzystaniem gotowych formularzy. 
Przechowuj często drukowane formularze, materiały 
marketingowe oraz inne dokumenty w sieci aby 
drukować je na żądanie.

Ustawienia ekologiczne
Dostępna jest szeroka gama ustawień pozwalających 
na oszczędzanie energii, papieru oraz mniejsze zużycie 
tonera.

Następujące rozwiązania zostały fabrycznie wbudowane do drukarki Lexmark C950de: Oferujemy szeroki wachlarz 
dodatkowych rozwiązań, które mogą spełnić twoje wymagania obiegu dokumentów.

Rozwiązania

Zmiana języka³
Z łatwością zmieniaj język wyświetlania - panel 
dotykowy obsługuje 18 języków.

Salon sprzedaży
Wyświetl łatwy do skonfigurowania, przewijany pokaz 
slajdów na ekranie wyświetlacza, promując swoją firmę 
i produkty lub zostawiaj wiadomości swoim klientom i 
pracownikom.

Łatwe zarządzanie urządzeniem

Efektywnie zarządzaj swoimi wydrukami dzięki Lexmark MarkVision Enterprise. To 
darmowe, oparte na przeglądarce internetowej oprogramowanie pozwala na zarządzanie 
wszystkimi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w twojej sieci, niezależnie od 
tego, od jakiego producenta pochodzą. MarkVision Enterprise pozwala administratorom 
na łatwą konfigurację, śledzenie, podgląd i wykrywanie pojawiających się błędów 
występujących w twoich urządzeniach przez cały okres ich funkcjonowania.

4



Lexmark C950de : Wyróżniki

C950de pozwala na odpowiedzialne drukowanie. Funkcje oszczędności to: drukowanie 
dwustronne, tryb Eco zmniejszający zużycie papieru i tonera oraz przycisk Sleep z opcją 
hibernacji, pozwalający na oszczędzanie energii. C950de pomaga także oszczędzać 
energię dzięki błyskawicznie rozgrzewającej się grzałce i specjalnemu tonerowi 
działającemu w niskiej temperaturze.

Drukowanie z myślą o środowisku

Zawsze ten sam kolor

Stwórz profesjonalne dokumenty we własnej firmie mając pewność, że 
wskazane kolory przypisane do marki i logo twojej firmy pozostaną identyczne 
za każdym razem. Dzięki technologii Named Colour Replacement standardowo 
zainstalowanej w twoim urządzeniu, użytkownicy mogą podawać konkretne 
wartości kolorów, by łatwo dopasowywać kolory, w tym zgodne z PANTONE® 

Wszystko, od danych wędrujących przez twoją sieć, poprzez drukowane dokumenty, 
chronione jest  wielowarstwowym systemem ochrony i wbudowanymi zabezpieczeniami, 
które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo twojej sieci, danym, urządzeniom i 
dokumentom.
l	 	Obsługa wielu narzędzi do autoryzacji i weryfikacji użytkownika.
l	 	Opcja czytnika kart pozwala na weryfikację użytkownika z pomocą kart 

magnetycznych i zbliżeniowych.
l	 	Zaawansowane szyfrowanie twardego dysku pozwala chronić cenne dane zapisane 

na opcjonalnym dysku twardym drukarki.
l	 	Automatyczne, zaplanowane lub ręczne czyszczenie dysku pozwala na usunięcie 

zalegających danych (dysk twardy jest opcją dodatkową).
l	 	Obsługa protokołów zabezpieczeń IPSec, SNMPv3 oraz 802.1x.
l	 	Tworzenie dziennika zdarzeń w celu śledzenia i identyfikacji zagrożeń.

Chronimy Twoje dane

Żądany kolor 
PANTONE 346 C

Bez Named Color 
Replacement

Z Named Color 
Replacement

Drukuj mniej i 
oszczędzaj.
Drukuj mniej? Na pierwszy rzut oka takie 
stwierdzenie wygłaszane przez firmę 
zajmującą się wyłącznie rozwiązaniami 
dotyczącymi druku może wydawać 
się dziwne. Jednak po rozważeniu 
średnich wydatków firm na druk (do 6% 
obrotów) oraz uwzględnieniu możliwości 
zmniejszenia kosztów wydruku o 
30%¹ 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.



Lexmark C950de : Konfigurator

Kompatybilne z C950de

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
C950X2KG	 C950	Kaseta	z	tonerem	czarnym
C950X2CG	 C950	Kaseta	z	tonerem	cyjan
C950X2MG	 C950	Kaseta	z	tonerem	magenta
C950X2YG	 C950	Kaseta	z	tonerem	żółtym
C950X71G	 C950,	X950/2/4	Bęben	światłoczuły,	1	szt.
C950X73G	 C950,	X950/2/4	Zestaw	bębnów	światłoczułych	CMY,	3	szt.
C950X76G	 C950,	X950/2/4	Pojemnik	na	zużyty	toner
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)
21Z0357	 Magazynek	ze	zszywkami	grzbietowymi	(4	opakowania)

Symbol	 Opcje	pamięci
1025041	 256	MB	pamięci	DRAM	DDR2
1025042	 512	MB	pamięci	DRAM	DDR2
1025043	 1024	MB	pamięci	DRAM	DDR2
14F0245	 Karta	pamięci	flash	256	MB
27X0014	 Dysk	twardy	160+	GB

Symbol	 Rozwiązania	aplikacyjne
22Z0183	 C950	Karta	dla	IPDS
22Z0184	 C950	Karta	do	emulacji	PRESCRIBE
22Z0182	 C950	Karta	formularzy	i	kodów	kreskowych
57X9000	 Karta	Lexmark	PrintCryption

Symbol	 Połączenia
27X0030	 Serwer	druku	bezprzewodowego	MarkNet	N8250	802.11b/g/n
14F0037	 Serwer	druku	MarkNet	N8120	Gigabit	Ethernet
14F0042	 Serwer	druku	MarkNet	N8130	Fiber	Ethernet	100BaseFX/FL

14T0220	 Serwer	druku	Gigabit	Ethernet	MarkNet™	N7020	-	USB
1021294	 Kabel	USB	(2	m)
14F0000	 Karta	interfejsu	równoległego	1284-B
1021231	 Kabel	równoległy	(3,05	m)
14F0100	 Karta	interfejsu	szeregowego	RS-232C

Symbol	 Części	zamienne,	wymieniane	przez	użytkownika
40X7569	 C950,	X95x	Zestaw	konserwacyjny	grzałki,	320K,	220-240V
40X7540	 C950,	X95x	Zestaw	konserwacyjny	160K

Lexmark C950de

Finiszer broszur

Moduł powójnego podajnika na 2500 
arkuszy

Podajnik o dużej pojemności na 
2000 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 
100 arkuszy

Wbudowany moduł druku dwustronnego

Standard

Opcjonalne



Lexmark C950de : Konfigurator

Lexmark C950de

Symbol	 Model
Zawartość	opakowania
Drukarka kolorowa Lexmark C950de, Kasety z 
tonerem kolorowym (CMY) - max. 11000* stron, 
Kaseta z tonerem czarnym - max. 16000* stron, 
Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i żółty, 
Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, 
Kabel zasilający, Przewodnik lub karta konfiguracji 
(podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja 
o umowie gwarancyjnej, Informacja na temat 
programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark
* Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym 
lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/ 
IEC 19798. 

22Z0001	 Lexmark	C950de

Symbol	 Obsługa	papieru
22Z0014	 C950,	X95x	Moduł	z	podwójnym	podajnikiem	na	2	520	arkuszy
22Z0013	 C950,	X95x	Podstawa	z	szufladami	na	3x520	arkuszy
22Z0012	 C950,	X95x	Podstawa	z	szufladą	na	520	arkuszy
22Z0015	 C950,	X95x	Podajnik	o	wysokiej	wydajności	na	2000	arkuszy
22Z0175	 C950,	X95x	Finiszer	na	3	500	arkuszy	(4	otwory)
22Z0176	 C950,	X95x	Finiszer	broszurowy	(4	otwory)

Symbol	 Pakiety	serwisowe
2354207P	 C950	2	lata	gwarancj	(1+1),	naprawa	u	klienta
2354208P	 C950	3	lata	gwarancj	(2+1),	naprawa	u	klienta
2354211P	 C950	1	rok	odnowy	gwarancji,	naprawa	u	klienta

Symbol	 Inne
2354214	 C950	Usługa	instalacyjna



Lexmark C950de : Dane techniczne

Drukuj mniej i oszczędzaj.
www.lexmark.pl

Zalecany nakład miesięczny
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.

Maksymalny miesięczny cykl pracy
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.

Przypisy
1  Źródło: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document 

Solutions Consulting Service», sierpień, 2008
2  Średnia wydajność kasety z tonerem czarnym lub CMY dla druku ciągłego, zgodnie z normą ISO/ IEC 

19798.
3  Zmiana języka jest jedną z opcji dostępnych podczas instalacji.
4  Ilustracja prezentuje powiększony opis ekranu dotykowego.

Znaki towarowe
Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestro-
wanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. ENERGY STAR® jest 
znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez 
zapowiedzi. PANTONE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje 
technologię Adobe® Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/

Lexmark C950de
Drukowanie
Technologia druku Kolorowa LED-owa

Szybkość druku (A4, w czerni): do 50 str./min.

Szybkość druku (A4, w kolorze): do 45 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony (w czerni) 5.2 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) 7.7 sek.

Rozdzielczość druku (w czerni) 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ

Rozdzielczość druku (w kolorze) 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ

Pamięć, standardowo 1024 MB

Pamięć, maksymalnie 2048 MB

Poziom hałasu podczas pracy 53 dBA

Maksymalny miesięczny cykl pracy 225000 str./miesiąc

Zalecany nakład miesięczny 4000 - 33000 stron

Materiały eksploatacyjne
Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Odbiornik na 500 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Taca 

wejściowa na 520 arkuszy

Opcje obsługi papieru Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Finiszer na 3500 arkuszy, Podajnik z podstawą na 3 x 520 arkuszy, 

Finiszer broszur, Moduł powójnego podajnika na 2500 arkuszy, Podstawa z szufladą na 520 arkuszy

Standardowa pojemność podajników: do 620 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników: do 5140 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Karton, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, patrz: Card Stock & Label Guide

Inne
Funkcja Drukowanie w kolorze

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym

Certyfikaty www.lexmark.pl

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm : 565 x 640 x 685 mm


