ZWART-WIT LASER MULTIFUNCTIONALS

Lexmark XM9145, XM9155, XM9165

*Getoonde model is de
volledig geconfigureerde
Lexmark XM9165

Geavanceerde MFP-functies en ondersteuning voor SRA3-media
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Zwart-wit

25,4 cm
touchscreen

Oplossingen

Beveiligd

Single-pass
dubbelzijdige
ADI

Dubbelzijdig
afdrukken

Tot
65 ppm

SRA3

Finishing
functies

Sociale verantwoordelijkheid is essentieel voor
Lexmark

Lexmark blijft innoveren met gesloten cycli voor cartridges door
middel van recycling. Onze productlijn van tonercartridges
bevat gemiddeld 10% PCR-materiaal (post-consumer recycled),

Lexmark hanteert een werkwijze die bijdraagt aan een betere

ten dele afkomstig uit het inzamelprogramma. Sommige

wereld, zowel vanuit humanitair als ecologisch oogpunt.

modellen bevatten al 28% PCR-materiaal. Lexmark heeft zich

Lexmark streeft naar 'best practices' wat betreft duurzaamheid

tot doel gesteld in 2016 in haar gehele productlijn van

en in de toewijding aan sociale verantwoordelijkheid op

tonercartridges een gemiddelde hoeveelheid van 25% aan

wereldwijde schaal probeert Lexmark economische, sociale en

PCR-materiaal te realiseren.

milieubelangen in evenwicht te houden.
Respect voor deze principes geldt binnen de eigen organisatie

Milieubescherming is een zaak van
gedeelde verantwoordelijkheid

en binnen de relatie met de klanten. Lexmark breidt de
toewijding aan deze principes zelfs nog verder uit door

Samen met branchegroeperingen helpt Lexmark bij het

oplossingen te ontwikkelen aan de hand waarvan klanten hun
eigen duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren.

opstellen van normen en richtlijnen voor duurzaamheid

Milieubewust

Daarom zijn we lid van onder meer de
volgende organisaties:

en milieuvriendelijkheid.

Verantwoord afdrukken en het reduceren van de milieueffecten van afdrukken is belangrijk voor uw bedrijf en uw

 AeA Europe

budget. Ons doel is papier- en energiebesparende, innovatieve

 Ecma International

producten en oplossingen te ontwerpen, te verpakken en te

 Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

leveren die uitvoer van hoge kwaliteit produceren en

 DIGITALEUROPE

betrouwbare prestaties.

 European Information & Communications Technology

Het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma biedt verschillende

Industry Association (EICTA)

methoden voor het gratis retourneren van uw lege cartridges

 Information Technology Industry Council (ITI)

aan Lexmark of onze inzamelpartners.

 Environmental Leadership Council

In meer dan 60 landen in de wereld retourneren klanten meer
dan eenderde van hun tonercartridges via het Lexmark
Cartridge Inzamelprogramma, wat ver boven het industriegemiddelde ligt. Het programma volgt een optimaal
milieubeleid van geen afvalstorting en geen afvalverbranding
en garandeert dat alle cartridges die worden geretourneerd
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aan Lexmark, opnieuw worden gebruikt of gerecycled.
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Overzicht

Geavanceerde functies en
veelzijdige mediaverwerking

Gebruikersgerichte productiviteit

Met de grote afdrukvolumes, onderdelen met lange levensduur,

bedienen via een duidelijk en aan te passen gebruikers-

adequate beveiliging en geavanceerde finishingfuncties zijn de

interface.

modellen uit de XM9100-serie de ultieme zwart-wit SRA3-

 Dankzij Lexmark Mobile Print kunnen gebruikers vanuit

Vanaf elke locatie afdrukken, sneller scannen en eenvoudig te

multifunctionals van Lexmark.

elke plek afdrukken vanaf mobiele apparaten* en natuurlijk
ook vanaf gewone desktopcomputers.

 De XM9100-serie modellen drukken de eerste pagina al na
luttele seconden af, en daarna tot 45 - 65 pagina’s per

 Met de geïntegreerde duplex-unit voor tweezijdig

minuut (afhankelijk van het model).

afdrukken, een door de gebruiker te selecteren functie,

 Druk complexe taken snel af met een krachtige 800 MHz

wordt papier bespaard zonder dat dit extra tijd kost: elke

dual-core processor en tot 3 GB uit te breiden geheugen.

zijde van een vel wordt afgedrukt met de snelheid tot 65
pagina’s per minuut.

 Met een levensduur van zo'n 125.000 pagina's voor de

 Door de verwerkingssnelheid van 140 afbeeldingen per

fotoconductor unit en zelfs tot zo'n 720.000 pagina's voor
de fuser unit hoeven tijdens de levensduur van deze MFP's

minuut via de dubbelzijdige automatische documentlader

minder onderdelen te worden vervangen. Er wordt

van de scanner kunnen uw medewerkers originele

hiermee niet alleen bespaard op grondstoffen, het

documenten sneller digitaliseren, waardoor ze sneller

betekent ook minder onderhoud en minder

verder kunnen met hun werkzaamheden.

onderbrekingen.

 Het kantelbare 25,4 cm kleuren touchscreen van de
XM9100-serie informeert gebruikers over de status van het

 Uw apparatuur, gegevens en netwerk zijn veiliger met
functies als beheer op afstand, netwerkbeveiliging,

apparaat, toont eventuele foutmeldingen en visuele

beveiligde opslag en optionele print release-oplossing.

aanwijzingen voor taken zoals het vervangen van een
tonercartridge.

 Tot de finishingopties van de XM9100-serie behoren

 Het duidelijke display is tevens ideaal voor het weergeven

nieten (op één of op meerdere plaatsen), gescheiden
stapelen, perforeren, het in drieën vouwen van

van afdruk- en scanvoorbeelden, en kan optioneel worden

documenten en het maken van gehecht gebrocheerde

vergroot of kleurnegatief worden weergegeven, zodat het

boekjes.

ook geschikt is voor gebruikers met visuele beperkingen.
 En met de innovatieve e-Task-gebruikersinterface van
Lexmark wordt het heel eenvoudig om gebruik te maken
van vooraf geïnstalleerde oplossingen ter ondersteuning

14EMEA3979-2

van bedrijfsprocessen.

*Meer informatie over de mobiele oplossingen van Lexmark vindt u
op lexmark.com/mobile
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Oplossingen

Ontwikkel uw bedrijfsactiviteiten verder

My Shortcuts

Onze oplossingen zijn gericht op uw productiviteit. Met de

Bespaar tijd en verbeter uw efficiency door

Lexmark XM9100-serie, die beschikt over het eSF-platform

snelkoppelingen te maken voor de kopieer-, fax- en

(Embedded Solutions Framework), gebruikt u zakelijke

e-mailtaken die u het meest uitvoert.

toepassingen rechtstreeks op het apparaat, via een server, op

Card Copy

locatie of gehost in ‘de cloud’. Voorkom onnodig afdrukken en

Scan beide zijden van een kaart van

vereenvoudig werkprocessen met oplossingen van Lexmark.

creditcardformaat en druk deze af op één vel papier,
e-mail ze als bestand of sla ze op in een

Navigeer naar efficiëntie

gedeelde netwerkmap.

Via het Lexmark kleuren touchscreen benut u de volledige

Scan to Network (basic)

functionaliteit. Het grote, volledig aan te passen 25,4 cm
kleuren touchscreen is voorzien van een krachtige en

Leg een afbeelding van een document vast en

interactieve eTask-gebruikersinterface. Hierop kunt u

verstuur deze naar een van de maximaal 30 vooraf

miniaturen van documenten bekijken voordat u deze afdrukt,

gedefinieerde persoonlijke of openbare

en afdruktaakinstellingen op her apparaat wijzigen. U kunt via

netwerkmappen.

het touchscreen zelfs specifieke pagina’s bekijken, selecteren

Customer Support

en afdrukken. Dankzij de gebruiksvriendelijke, intuïtieve

Verstuur direct van het touchscreen een

navigatie heeft u snel toegang tot functies en snelkoppelingen.

e-mailmelding naar uw helpdesk of serviceprovider

Voorbeelden van vooraf geladen oplossingen*

voor service of ondersteuning. Relevante informatie
over het apparaat kan automatisch als bijlage bij de

Forms and Favorites

e-mailmelding worden meegestuurd.

Direct toegang tot alle noodzakelijke online
documenten vanaf de apparaten (printers en MFP's)

Manage Address Book

die zijn uitgerust met eTask-interface, waardoor

Een beheerder kan e-mail- en faxsnelkoppelingen

werkprocessen worden vereenvoudigd

importeren en exporteren met een CSV-bestand.

en gestroomlijnd.

Fax Forward

Multi Send

Stuur binnenkomende faxen door naar een

U scant een papieren document éénmaal in en

Windows fileshare.

verstuurt het digitale bestand tegelijkertijd naar
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meerdere bestemmingen.

*Aanvullende oplossingen van Lexmark zijn verkrijgbaar via uw
geautoriseerde Lexmark Business Solutions Dealer.
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Belangrijkste functies

4.
8.
1.

6.

2.

2.
5.

3.

7.
Veelzijdige mediaverwerking

25,4 cm kleuren touchscreen

Produceer grote afbeeldingen die de
meeste printers niet aankunnen, met
afdrukken tot SRA3-formaat, en een
invoercapaciteit tot 6650 pagina's.

Bedien het apparaat probleemloos
met slimme en intuïtieve navigatie.
Ontvang hoorbare en voelbare
feedback wanneer u het
touchscreen gebruikt.

3.

1.

4.

Veelzijdige finishingopties

Single-pass dubbelzijdig automatische
documentinvoer

Kies uit meerdere finishingopties,
waaronder nieten, gescheiden
stapelen, perforeren, het in drieën
vouwen van documenten en het
maken van gehecht gebrocheerde
boekjes.

6.

5.

Extra USB-poort
De extra USB-poort aan de voorzijde
maakt scannen, afdrukken en het
weergeven van afdrukvoorbeelden
eenvoudiger en is geschikt voor de
meeste bestandsformaten van
afbeeldingsbestanden: .jpeg of .jpg, .tiff of
.tif, .gif, .bmp, .png, .pcx, .dcx, PDF (versie
1.7 of lager), XPS.

Bespaar tijd door beide zijden van uw
document te scannen met een snelheid
tot 140 zijden per minuut of 80 zijden per
minuut bij enkelzijdige documenten.

7.

8.

Onderdelen met lange levensduur

Milieuvriendelijke functies

Voorkom onnodig afdrukken en
vereenvoudig uw werkprocessen met
oplossingen die vooraf zijn
geïnstalleerd. Kies voor extra
oplossingen van Lexmark die bij uw
unieke workflow passen.

Met een levensduur van zo'n 125.000
pagina's voor de fotoconductor unit en
zelfs tot zo'n 720.000 pagina's voor de
fuser unit hoeven tijdens de levensduur
van deze MFP's minder onderdelen te
worden vervangen. Er wordt hiermee
niet alleen bespaard op grondstoffen,
het betekent ook minder onderhoud en
minder onderbrekingen.

Met de gebruiksvriendelijke functies
zoals de Ecomodus kunt u papier en
toner besparen en daardoor
milieuvriendelijk afdrukken. Met de
slaapknop en sluimerstand kunt u
gemakkelijk energie besparen.
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Oplossingen van Lexmark
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Bestelinformatie

1.
2.
3.
4.

8.

5.

1.

Werktafeltje

2.

25,4 cm kleuren touchscreen

3.

Houder met toetsenbord

4.

150 vel multipurpose lader

5.

500 vel papierlade

6.

2500 vel tandem papierlader

7.

3000 vel papierlader

8.

Booklet finisher

5.
6.
7.

Papierlade voor
bannerpapier

Standaard
Optioneel
2x 500 vel papierladers

Finisher (nieten en
perforeren)

Geïntegreerde
finisher

XM9100-serie:
Modellen

Artikelnr.

Applicatie oplossingen

26Z0240
26Z0241
26Z0242

XM9145
XM9155
XM9165

26Z0196
26Z0195
26Z0197

IPDS kaart
Forms en Barcode kaart
Prescribe kaart

Artikelnr.

Verbruiksartikelen

Artikelnr.

Aansluitmogelijkheden

24B6326
24B6327
54G0W00
25A0013

25K tonercartridge
125K photoconductor unit
90K waste toner container
Nietjes voor finisher (3x 5000)

Artikelnr.

Papierverwerking

1021294
27X0225
14F0000
1021231
14F0100

USB-kabel (2 meter)
MarkNet N8350 802.11b/g/n wireless printserver
Parallelle 1284-B interface-kaart
Parallelle printerkabel (IEEE 1284 A-B, 3 meter)
RS-232C seriële interface-kaart

26Z0087
26Z0085
26Z0089
26Z0084
26Z0082
26Z0080
26Z0091

2500 vel tandem papierlader
2x 500 vel papierladers
3000 vel papierlader
XM9145, XM9155 geïntegreerde finisher (nieten)
Booklet finisher (nieten, 2/4-gaats perforeren)
Finisher (nieten, 2/4-gaats perforeren)
Papierlade voor bannerpapier

Artikelnr.

Serviceonderdelen

40X9046
40X9672
40X9673
40X9669
40X9936

Fuser (720K)
ADF Maintenance Kit (200K)
MPF Maintenance Kit (200K)
Maintenance Kit (300K)
Developer Unit (600K)

Artikelnr.

Overige opties

26Z0090
57X7000

Werktafeltje
Engelse toetsenbord kit

Artikelnr.

Geheugenopties

57X9016
57X9012
57X9101
57X0070
57X9115
57X9114
57X9112
57X9110

1024 MB DDR3 geheugenmodule (x32)
2048 MB DDR3 geheugenmodule (x32)
256 MB flash geheugenkaart
Behuizing voor verwisselbare vaste schijf
Lettertypekaart Japans
Lettertypekaart Koreaans
Lettertypekaart Vereenvoudigd Chinees
Lettertypekaart Traditioneel Chinees
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Artikelnr.
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Productspecificaties

Productspecificaties

Lexmark XM9145

Lexmark XM9155

Lexmark XM9165

Afdrukken
Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen

Display
Afdruksnelheid: tot²
Tijd tot de eerste pagina: in
Afdrukkwaliteit

zwart: 45 pagina’s per minuut

zwart: 55 pagina’s per minuut

zwart: 65 pagina’s per minuut

zwart: < 5,6 seconden

zwart: < 5,5 seconden

zwart: < 5,2 seconden

zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
standaard: 1024 MB / maximum: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz

Geheugen / Processor

Meegeleverd

Vaste schijf

15.000 - 50.000 pagina’s

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume⁵
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot⁴

200.000 pagina’s per maand

300.000 pagina’s per maand

Kopiëren
Kopieersnelheid: tot²
Tijd tot de eerste kopie: in

zwart: 45 kopieën per minuut

zwart: 55 kopieën per minuut

zwart: 65 kopieën per minuut

zwart: 5,8 seconden

zwart: 5,6 seconden

Scannen
Scannertype / Scantype ADI

Glasplaat scanner met autom. documentinvoer (ADI) / DADF (single-pass dubbelzijdig)

Duplex scansnelheid: tot

zwart: 140 kantjes per minuut / kleur: 140 kantjes per minuut

Simplex scansnelheid: tot

zwart: 80 kantjes per minuut / kleur: 80 kantjes per minuut

Faxen
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kbps

Modemsnelheid

Supplies
25.000 pagina’s cartridge

Rendement cartridges¹
Photoconductor rendement: tot³

125.000 pagina’s, op basis van gemiddeld 3 pagina’s (A4/Letter) per afdruktaak
21.000 pagina’s starter tonercartridge

Cartridge(s) meegeleverd⁶

Papierverwerking
Standaard papierverwerking
Optionele papierverwerking

250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade
Finisher (nieten en perforeren), Finisher (nieten), 2500 vel tandem papierlader, 3000 vel papierlader, Booklet
finisher, 2x 500 vel papierladers
standaard: 1150 vel / maximum: 6650 vel

Invoercapaciteit: tot

standaard: 250 vel / maximum: 3500 vel

Uitvoercapaciteit: tot
Ondersteunde mediatypes
Ondersteunde mediaformaten

Finisher (nieten en perforeren), 2500 vel
tandem papierlader, 3000 vel papierlader,
Booklet finisher, 2x 500 vel papierladers

Karton, Enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Transparanten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie.
10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A3, A4, A5, B5 envelop, C5 envelop, DL envelop, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement,
Universeel aan te passen afmetingen, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Algemeen
Aansluitmogelijkheden (std.)
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele
Geluidsniveau
Omgevingsspecificaties

Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd),
Twee USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)
MarkNet 8350 802.11b/g/n wireless (intern) / lokaal: Seriële RS-232C interface-kaart, 1284-B parallelle interface-kaart
afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 53 dBA / scannen:
57 dBA

afdrukken: 53 dBA / kopiëren: 54 dBA / scannen:
56 dBA

Hoogte: 0 - 2500 meter, Luchtvochtigheid: 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 30°C
HxBxD: 909 x 615 x 697 mm / 95 kg

Afmetingen / Gewicht
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afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 55 dBA /
scannen: 56 dBA

¹Rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. ²Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds. ³Andere factoren die invloed hebben
op het rendement zijn de afdruksnelheid, papierformaat en lengterichting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van ‘alleen in zwart afdrukken’ en de complexiteit van de afdruktaken. ⁴De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is
gedefinieerd als het maximum aantal pagina’s dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP’s met elkaar vergelijken. ⁵Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik
dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina’s dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina’s per maand binnen het aangegeven
bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. ⁶Opgegeven gemiddelde rendement bij enkelzijdig afdrukken
(simplex) conform ISO/IEC 19752.
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w w w.lexmark.nl
Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders. ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde
Staten. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Unison is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc.

