
Monochromatyczna drukarka laserowa

Lexmark MS817dn

Duża szybkość i znaczny 
wolumen wymagane 
do obsługi dużych 
grup roboczych

Drukarka obsługująca 10–20 

intensywnie pracujących osób? 

Skorzystaj z szybkości, pojemności 

wejściowej i wolumenu wydruków 

modelu MS817dn. To urządzenie 

sprosta wymogom nawet najbardziej 

obciążonego biura, ponieważ oferuje 

szybkość druku do 52 stron na minutę, 

wbudowane drukowanie dwustronne 

i możliwość zwiększenia pojemności 

podajników aż do 4400 arkuszy oraz 

skorzystania z opcjonalnej kasety 

o wysokiej wydajności, która pozwala 

wydrukować nawet 25 000 stron, 

a przy tym jego zalecany wolumen 

wydruków to aż 50 000 stron 

na miesiąc.

Szybka realizacja zadań

Drukarka MS817dn oferuje większą 

szybkość druku dzięki 512 MB pamięci 

(z możliwością zwiększenia do 2,5 GB) 

oraz zastosowaniu dwurdzeniowego 

procesora i karty sieciowej Gigabit. 

Czas wydruku pierwszej strony wynosi 

zaledwie 4,8 sekundy.

Bezpieczeństwo. Druk poufny. 
Obsługa druku mobilnego.

Wszechstronny zestaw 

protokołów i funkcji związanych 

z bezpieczeństwem sieci gwarantuje 

ochronę urządzenia, danych i sieci 

przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufne dokumenty są bezpieczne 

dzięki funkcji druku poufnego, 

która zwalnia wydruki dopiero po 

wprowadzeniu unikalnego numeru PIN 

za pomocą klawiatury urządzenia.

Możliwość drukowania z urządzeń 

mobilnych za pomocą opcjonalnego 

adaptera Wi-Fi lub bezpłatnej 

aplikacji Mobile Print firmy Lexmark.

Łatwe tworzenie dokumentów

Dzięki opcjonalnym funkcjom 

wykończeniowym takim jak zszywanie 

i dziurkowanie możesz sporządzać 

dokumenty gotowe do prezentacji.

Jasny, kolorowy wyświetlacz 

o przekątnej 6 cm pozwala 

łatwo skonfigurować nawet 

skomplikowane zadania.
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4-letnia gwarancja

Mając wybór, czy nie wolałbyś 

kupić urządzenie z ochroną 

inwestycji, którą zapewnia 

gwarancja? Urządzenie MS817dn 

jest niedrogie, świetnie wykonane 

i objęte gwarancją pokrywającą 

naprawy, w tym koszt części 

zamiennych w pierwszych czterech 

latach eksploatacji**. Gwarancja 

obejmuje również 24-godzinne 

wsparcie online i dostęp do 

telefonicznego wsparcia 

technicznego w godzinach pracy.

* 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.
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Kasety  z tonerem o wysokiej 
wydajności do 25 000 stron

Dostępne kasety o wysokiej 

wydajności pozwalają wydrukować 

do 25 000 stron i nie trzeba nimi 

potrząsać, co ogranicza przerwy 

w pracy i obniża koszt jednej 

strony. System drukowania Lexmark 

Print i toner Unison™ gwarantują 

powtarzalną jakość wydruków 

w całym okresie eksploatacji 

kasety, ograniczając liczbę 

nieudanych wydruków.

Łatwość obsługi

Urządzenie MS817dn łatwo się 

instaluje, jest proste w obsłudze 

i oferuje pełną zgodność z niemal 

każdym systemem operacyjnym i 

prawie każdą siecią, ułatwiając 

i przyspieszając pracę. Zastosowaliśmy 

w nim naszą najnowocześniejszą 

technologię obsługi papieru 

i materiały eksploatacyjne o długiej 

żywotności, co zapewnia urządzeniu 

trwałość i wydajność do 50 000 stron 

na miesiąc.

Aplikacja Lexmark Mobile Print na 

urządzenia z systemem iOS i Android 

oferuje użytkownikom prosty i spójny 

interfejs umożliwiający drukowanie 

z urządzeń przenośnych. Zapewnia 

ona proste wykrywanie drukarek oraz 

opcje druku mobilnego.

Port USB z przodu pozwala drukować 

pliki PDF i inne pliki obrazów 

bezpośrednio z napędu flash, a także 

zapisywać zeskanowane dokumenty.

Przyjazna dla środowiska

Wbudowana funkcja drukowania 

dwustronnego ogranicza zużycie 

papieru. Błyskawiczne nagrzewanie 

grzałki utrwalającej redukuje zużycie 

energii i pozwala wydrukować 

pierwszą stronę w zaledwie 

4,8 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 można bezpłatnie i szybko 

przekazać zużyte wkłady do recyklingu 

lub regeneracji.
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Dane techniczne Lexmark MS817dn

Drukowanie
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4”

Szybkość druku: maks.2 mono: 52 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: tylko mono: 4.8 sek.

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

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

Dysk twardy Opcjonalny

Zalecany nakład miesięczny7 3000 - 50000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy6 250000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne3

Wydajność kaset z tonerem (maks.)1 Kaseta o wysokiej wydajnośći 25000 stron, Kaseta na 11 000 stron

Przybliżona wydajność wkładu 
światłoczułego: maks.4

100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urządzeniem1 Startowa, zwrotna kaseta z tonerem na 10 000 stron

Obsługa papieru
Standardowa obsługa papieru Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Odbiornik na 550 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny

Opcje obsługi papieru Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Taca na 2100 arkuszy, Taca na 250 arkuszy z zamkiem, Taca na 550 arkuszy z 
zamkiem, Mailbox 4-półkowy, Finiszer zszywający, Finiszer zszywająco-dziurkujący, Ekspander wyjściowy o dużej pojemności, 

Ekspander wyjściowy

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

650 arkuszy / 4400 arkuszy

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

550 arkuszy / 2550 arkuszy

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

Obsługiwane rozmiary nośników A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, Koperta 10, Koperta 7 ¾, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 
Statement, Universal, Oficio

Inne5

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

Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty 
lokalne

Wewnętrzny bezprzewodowy port MarkNet N8350.802 / Wewnętrzny port szeregowy RS-232C, Wewnętrzny dwukierunkowy 
port równoległy 1284-B

Poziom hałasu podczas pracy Drukowanie: 56 dBA

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

Gwarancja8 4 lata gwarancji dla linii SMB

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

Symbol 40GC130

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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Taca na 2100 arkuszy (wymagana 
podstawa na kółkach)

Podstawa na kółkach

Ekran LCD 2,3"

Taca na 550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / taca na 
550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / taca na 
550 arkuszy

Taca na 250 arkuszy / taca na 
550 arkuszy

Podstawa na kółkach

Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy

Opcjonalny odbiornik o 
dużej pojemności

Finiszer ze zszywaczem

Mailbox 4-półkowy

Moduł wykańczający ze zszywaczem 
i dziurkaczem

Dodatkowy odbiornik

W standardzie
Opcja


