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Monochromatyczna drukarka laserowa

Lexmark MS317dn

Ekonomiczna drukarka 
monochromatyczna. 
Bogactwo funkcji.

Lexmark MS317dn to niezawodna, 

ekonomiczna drukarka 

monochromatyczna, która mimo 

to oferuje szeroki wybór funkcji, w 

tym zaawansowane zabezpieczenia 

i obsługę sieci. Oferuje szybkość 

drukowania do 33 stron na minutę 

i 2-wierszowy wyświetlacz LCD, 

a opcjonalnie może obsługiwać 

drukowanie bezprzewodowe i 

dodatkowe podajniki papieru. 

Stosunek jakości do ceny tego 

urządzenia jest zadziwiający.

Szybkie wydruki w 
doskonałej jakości

Krótszy czas oczekiwania. Drukarka 

MS317dn zapewnia wyrazistość tekstu, 

grafiki i obrazów z prędkością do 33 

stron na minutę, przy czym pierwsza 

strona wychodzi z urządzenia już po 

6,5 sekundy. Toner Unison™ zapewnia 

trwałe wydruki o głębokich czerniach 

i łagodnych odcieniach szarości z 

niezmienną jakością od pierwszej do 

ostatniej strony.

* Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, 
nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na stronie lexmark.com/myguarantee.

Wysokiej 
klasy bezpieczeństwo

Zestaw protokołów i funkcji 

związanych z bezpieczeństwem sieci 

gwarantuje ochronę urządzenia, 

danych i sieci.

4-letnia gwarancja

Czy nie lepiej kupić urządzenie 

objęte gwarancją zwrotu z 

inwestycji? Urządzenie MS317dn 

jest niedrogie, świetnie wykonane 

i objęte gwarancją pokrywającą 

naprawy, w tym koszt części 

zamiennych w pierwszych 

czterech latach eksploatacji*. 

Gwarancja obejmuje również 

24-godzinną obsługę online i 

wsparcie techniczne przez telefon 

w godzinach pracy.

Do 33 stron na minutę Sieć Druk dwustronny

Toner Unison Bezpieczeństwo

MS317dn

LETNIA
Gwarancja
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Monochromatyczna drukarka laserowa

Doskonała jakość 
materiałów eksploatacyjnych

Unikatowy toner Unison firmy 

Lexmark obniża koszty drukowania 

dzięki wyższej wydajności, oferując 

znakomitą wartość w stosunku do 

ceny. Wydajność wkładów sięgająca 

2500 stron. Wkładami nie trzeba 

potrząsać, co przyspiesza i usprawnia 

obsługę. System drukowania Lexmarka 

Print i toner Unison gwarantują 

niezmienną jakość wydruków w 

całym okresie eksploatacji wkładu, 

zapobiegając marnowaniu wydruków.

Łatwość obsługi

MS317dn łatwo się instaluje, jest prosta 

w obsłudze i oferuje pełną zgodność z 

niemal każdym systemem operacyjnym 

i siecią, ułatwiając i przyspieszając 

pracę. Zaprojektowaliśmy ją 

pod kątem trwałości, a dzięki 

zastosowanej nowoczesnej technologii 

podawania papieru, można z 

łatwością wykonać do 2500 wydruków 

w miesiącu. Instalując dodatkowe tace 

papieru można rozszerzyć pojemność 

wejściową do 850 stron, co dodatkowo 

usprawni pracę.

lexmark.pl

Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania 

dwustronnego ogranicza zużycie 

papieru. Błyskawiczne nagrzewanie 

grzałki redukuje zużycie energii i 

pozwala drukować pierwszą stronę 

kolorowego dokumentu w zaledwie 

6,5 sekundy. W trybie oszczędzania 

energii (Tryby cichy, hibernacji i Eco) 

urządzenie automatycznie działa ciszej 

i zużywa mniej zasobów.

W ramach programu zwrotu zużytych 

materiałów eksploatacyjnych 

Lexmarka (LCCP) można bezpłatnie 

i szybko przekazać zużyte materiały 

eksploatacyjne do recyklingu lub 

regeneracji. Dowiedz się więcej na 

stronie http://www.lexmark-emea.

com/LCCP/recycling
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Lexmark MS317dn: funkcje

lexmark.pl

Dane techniczne Lexmark MS317dn
Drukowanie
Wyświetlacz 2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)

Szybkość druku: maks.2 mono: 33 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: tylko mono: 6.5 sek.

Rozdzielczość druku mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Pamięć / Procesor standardowo: 128 MB / maksymalnie: 128 MB / Dual Core, 800 MHz

Dysk twardy Niedostępny

Zalecany nakład miesięczny7 500 - 2500 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy6 50000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne3

Wydajność kaset z tonerem (maks.)1 Kaseta z tonerem o wydajności 2500 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.4 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem1 Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1500 stron

Obsługa papieru
Standardowa obsługa papieru Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany druk 

dwustronny

Opcje obsługi papieru Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 550 arkuszy z zamkiem

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

300 arkuszy / 850 arkuszy

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

150 arkuszy / 150 arkuszy

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

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

Inne5

Interfejsy standardowe Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port Hi-Speed USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), 
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T

Opcjonalne porty sieciowe Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n

Poziom hałasu podczas pracy Drukowanie: 53 dBA

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

Gwarancja8 4 Years Guarantee SMB Line

Wymiary (W x S x G) w mm / Waga 263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg

Symbol 35SC080

1Średnia ilość standardowych stron podana zgodnie z ISO/IEC 19752 2Prędkości 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. 3Produkt działą wyłącznie z tonerami handlowymi przeznaczonymi do użytku 
w określonym rejonie geograficznym. Szczegóły na  www.lexmark.com/regions. 4Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: szybkość 
urządzenia, format i orientacja podawania papieru, pokrycie tonerem,  użyty podajnik, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku. 
5Sprzedane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym. Szczegóły na www.lexmark.com/printerlicense. 6Maksymalny 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. 7Zalecana 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. 8Oferta dotyczy wyłącznie produktów zarejestrowanych w ciągu 90 dni 
od daty zakupu. Materiały lub części zamienne, takie jak grzałka utrwalająca czy moduł transferu, nie są objęte ofertą. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się na 
stronie lexmark.com/myguarantee.
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Lexmark MS317dn: akcesoria

lexmark.pl

© 2017 Lexmark.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.  
Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych.

W standardzie
Opcja

Regulowany stojak drukarki

Szafka obrotowa

2-wierszowy wyświetlacz LCD

Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

Taca na 250 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy/podajnik na 
550 arkuszy


