
DRUK

38 STR./MIN.

DRUK DWUSTRONNY

SIEĆLexmark seria E360

Zwiększ możliwości 
swojej firmy!

Lexmark E360d        Lexmark E360dn



Szybki i niezawodny druk laserowy to coś, czego potrzebują wszystkie biura, użytkownicy indywidualni i małe grupy robocze. Drukarka 
Lexmark E360d zapewnia wysoką wydajność i wszechstronność, dzięki dużej szybkości drukowania (do 38 str./min.) oraz elastycznej gamie 
funkcji i opcji dostosowanych do różnych potrzeb poszczególnych firm.

Mała drukarka o dużych 
możliwościach!
Poszukujesz widocznych efektów bez wysokich inwestycji?  
Drukarka Lexmark E360 to doskonała propozycja dla Twojej 
firmy, zapewniająca doskonałą wydajność, dużą szybkość 
drukowania i niezawodną, bezproblemową obsługę.

l  Duża szybkość drukowania — do 38 str./min
l  Wydruk pierwszej strony w niecałe 6,5 sekundy dzięki 

grzałce utrwalającej o minimalnym czasie nagrzewania
l  Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz LCD
l  Rzeczywista rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi

Elastyczna i wszechstronna

Wiele podajników umożliwia drukowanie na różnych typach 
nośników.  Możesz także wybierać spośród atrakcyjnej gamy 
dodatkowych opcji, umożliwiających dostosowanie drukarki 
do konkretnych potrzeb. Opcje te to między innymi obsługa 
papieru oraz rozszerzona pamięć, umożliwiająca drukowanie 
dokumentów zawierających dużą liczbę obrazów.

l  Pojemnik uniwersalny na 50 arkuszy
l  Opcjonalne podajniki zwiększające pojemność
l  Możliwość rozbudowy pamięci do 288 MB

Wytrzymały, niezawodny partner

Stworzona z myślą o długich dystansach drukarka Lexmark 
E360 zapewni Ci pełną niezawodność.  Wytrzymała i w pełni 
niezawodna, gwarantuje bezproblemową pracę z minimalnymi 
przerwami!

l  Wytrzymała, trwała konstrukcja

l  Niezawodność
l  Rozbudowana gwarancja

Drukuj w czerni, myśl na zielono

Odpowiedzialny druk to sytuacja, w której wszystkie strony 
odnoszą korzyści — firma, budżet firmy oraz środowisko 
naturalne!  Drukarka Lexmark E360 została wyposażona w 
funkcje przyjazne dla środowiska, zapewniające oszczędność 
papieru i energii.

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%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 procesu drukowania na środowisko naturalne. 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.

Gwarancja firmy Lexmark

Firma Lexmark zawsze stara się zapewnić swoim klientom maksymalną wydajność i jak najkrótsze przestoje 
w pracy. Razem z naszą drukarką E360d oferujemy roczną gwarancję typu Return to Base. Aby podczas 
pracy poczuć się jeszcze pewniej, można skorzystać z rozszerzonych gwarancji typu Onsite. Dodatkowe 
informacje na temat gwarancji można uzyskać u lokalnych przedstawicieli i w witrynie www.lexmark.com/
services.

l  Standardowo moduł druku dwustronnego zapewniający 
oszczędność papieru

l  Tryb ekologiczny ogranicza zużycie energii
l  Grzałki o minimalnym czasie nagrzewania zapewniają 

oszczędność energii
l  Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark ułatwia 

recykling

l  Model sieciowy ułatwiający współużytkowanie w grupie 
roboczej

l  Gładkie podawanie papieru zapewnia wysoką wydajność



Niewielki rozmiar i wysoka wydajność!

Wygodny podajnik 
wielofunkcyjny

Możliwość zwiększenia 
pojemności

Dodatkowa mocProsta obsługa

Wybierz idealne dla Ciebie rozwiązanie

Wysoka wydajność dla 
wymagających, małych grup roboczych!Lexmark seria E360

Druk na różnych typach 
papieru, takich jak koperty, 
karty i folie, bez konieczności 
ładowania nowych nośników 
do szuflady.

Intuicyjny, dwuwierszowy 
wyświetlacz ułatwia 
drukowanie i obsługę 
urządzenia.

Dodatkowa szuflada umożliwia 
załadowanie innego typu 
papieru lub zwiększenie łącznej 
pojemności do 850 arkuszy.

Dzięki maksymalnie 288 MB 
pamięci oraz procesorowi 
400 MHz wydruk 
skomplikowanych zadań 
trwa niezwykle krótko.

Lexmark E260 Lexmark E360d Lexmark E460dn

Dostępne modele: Lexmark E260, 
Lexmark E260d, Lexmark E260dn

Dostępne modele: Lexmark E360d, 
Lexmark E360dn

Dostępne modele: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
*  Model z obsługą sieci bezprzewodowych nie jest dostępny 

we wszystkich krajach

Szybkie, wszechstronne drukowanie 
z modułem druku dwustronnego

Niewielki rozmiar i duże oszczędności!Wygodna drukarka biurkowa dla 
użytkowników indywidualnych i małych 
grup roboczych

l  Dostępne modele z wbudowanym 
modułem druku dwustronnego oraz 
obsługą sieci

l  Opcjonalne podajniki
l  Dostępne kasety z tonerem 

o wydajności 3500 stron

l  Pojemnik uniwersalny na 50 arkuszy
l  Intuicyjny, dwuwierszowy wyświetlacz 

LCD
l  Dostępne kasety z tonerem Lexmark 

o wydajności 3500 i 9000 stron

l  Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i usług
l  Zgodność z kartami rozszerzeń 

Lexmark Forms i Bar Code
l  Dostępne kasety z tonerem Lexmark o 

wydajności 3500, 9000 i 15 000 stron

l  Szybkość drukowania — do 33 str./ min.
l  Szybkość drukowania — do 38 str./min. l  Łatwy w obsłudze panel sterowania z 

klawiaturą numeryczną i czterowierszowym 
wyświetlaczem
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www.lexmark.com

Specyfikacja produktu

Ochrona środowiska – zobowiązanie Oszczędność i ochrona środowiska
Wierzymy, że zmniejszenie wpływu drukowania na środowisko naturalne to kluczowy 
element odpowiedzialnego zarządzania, co udowadniamy przez stosowanie 
następującej strategii: ograniczanie zużycia, odzyskiwanie, ponowne użycie i recykling. 
Dodatkowe informacje na temat tych programów można znaleźć pod adresem www.

-  Zgodność z normą Energy Star
-  Druk dwustronny, funkcja drukuj i wstrzymaj (weryfikacja wydruków), drukowanie kilku stron na jednym arkuszu i wysokiej jakości 

wydruki na papierze z odzysku pozwalają zmniejszyć zużycie papieru.
-  Dostępne tryby oszczędności umożliwiają zmniejszenie ilości zużywanego toneru.
-  Kasety zwrotne i zarządzanie zużytymi produktami pozwalają zmniejszyć ilość odpadów

Znaki towarowe
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. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejes-
trowanym w USA. 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.

Lexmark E360

Zawartość opakowania

Inne dostępne modele drukarek

Drukarka laserowa Lexmark E360d, Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 2300 stron, Bęben 
światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne), 
Przewody zasilania, Warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, Nakładki na panel sterowania w różnych językach, 
Arkusz lub broszura bezpieczeństwa, Informacja o programie zwrotu zużytych wkładów

E360d: Lexmark E360 + zintegrowany moduł druku dwustronnego
E360dn: Lexmark E360d + wbudowana obsługa sieci

Part # Model
0034S0412 Lexmark E360d

Part # Tonery / kasety z tonerem
0E360H11E Zwrotna kaseta z tonerem do E360, E460 (9 000 stron)
0E260A11E Zwrotna kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (3500 stron)
0E360H21E Kaseta z tonerem do E360, E460 (9 000 stron)
0E260A21E Kaseta z tonerem do E260, E360, E460 (6000 stron)
0E260X22G Bęben światłoczuły do E260, E360, E460 (30 000 stron)

Part # Papier
0012A5010 Przeźroczysta folia laserowa Lexmark — A4

Part # Opcje papieru
0034S0550 Szuflada E260, E360, E460 na 550 arkuszy
0034S0250 Szuflada E260, E360, E460 na 250 arkuszy

Part # Memory Options
001022298 Pamięć DDR1-DRAM 128MB
001022299 Pamięć DDR1-DRAM 256 MB
001021209 Karta pamięci flash 64 MB

Part # Połączenia
001021231 Kabel równoległy (3,05 m)
001021294 Kabel USB (2 m)
0014T0040 Lexmark N4000e dla Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155 Serwer wydruku Lexmark N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g
0014T0230 Serwer druku USB MarkNet™ N7000 dla szybkiego Ethernetu – port USB
0014T0240 Serwer druku MarkNet™ N7002e dla szybkiego Ethernetu – port równoległy
0014T0220 Serwer druku MarkNet™ N7020 dla gigabitowego Ethernetu

Part # Pakiety serwisowe
002350236 E360 Przedłużenie gwarancji do 2 lat (1+1). Typ gwarancji: Return to Base 
002350237 E360 Przedłużenie gwarancji do 3 lat (1+2). Typ gwarancji: Return to base 
002350240 E360 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok, Typ Return to Base (naprawa w 
002350216 E360 2 letnia (1+1) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania)
002350217 E360 3 letnia (1+2) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania)
002350218 E360 4 letnia (1+3) gwarancja OnSite (naprawa w miejscu użytkowania)
002350220 E360 Przedłużenie aktywnej gwarancji o 1 rok - naprawa OnSite (w miejscu 

Part # Inne
002350248 E360 Instalacja

Odbiornik na 150 
arkuszy

Taca wejściowa na 
250 arkuszy

50-Sheet 
Multipurpose 

Feeder

Wbudowany 
moduł druku 

dwustronnego

Szuflada na 250 
arkuszy / Szuflada na 
550 arkuszy

Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)

Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od gramatury papieru)

Printing
Szybkość druku (A4, mono) do: 38 str./minutę

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony 
(mono)

6.5 sekund

Rozdzielczość druku (mono) 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi

Pamięć standardowa 32 MB

Pamięć dla modelu sieciowego, wartość 
maksymalna

288 MB

Maksymalny miesięczny cykl pracy do: 80000 str./miesiąc

Supplies
Wydajność materiałów eksploatacyjnych
(* Średnia wydajność kasety podawana zgodnie z 

normą ISO/IEC 19752.)

Kaseta z tonerem o wydajności 9000 stron*, Kaseta z tonerem 

o wydajności 3500 stron*

Cartridge(s) Shipping with Product Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 2300* stron

Opcje papieru
Obsługa papieru (standardowo) -(* liczba 
arkuszy zależy od gramatury papieru)

Odbiornik na 150 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwus-

tronnego, Wyjście na pojedyncze arkusze, Taca wejściowa na 

250 arkuszy, 50-Sheet Multipurpose Feeder

Opcje obsługi papieru (*liczba arkuszy zależy od 
gramatury papieru)

Szuflada na 550 arkuszy, Możliwość instalacji tylko jednej 

szuflady, Szuflada na 250 arkuszy

Standardowa pojemność podajnika: 300 arkuszy papieru

Maksymalna pojemność podajnika: 850 arkuszy papieru

Standardowa pojemność odbiornika: 150 arkuszy papieru

Maksymalna pojemność odbiornika: 150 arkuszy papieru

Obsługiwane rodzaje nośników Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, 

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, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, 

Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio

Zgodnosc
Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Personal Printer Data 

Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3

Interfejsy standardowe Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, Port 

USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany

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 terminalowy-

mi, Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Obsługiwane systemy operacyjne Apple 
Macintosh

Mac OS X, Mac OS 9.x

General
Gwarancja 1 rok, wymiana przez kuriera

Certyfikaty www.lexmark.pl


