
MS823dn

MS820 Serisi
Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.

ENERGY STAR® sertifikasyonu yalnızca dn modeller içindir

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, 
mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine 
yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.
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Lexmark MS820 Serisi

Lexmark MS820 Serisi ile, performans, güvenilirlik, ve güvenlik için büyük çalışma grubu gereksinimlerini karşılayın. 4 saniye gibi 

kısa bir sürede, ilk sayfa ve dakikada 66 sayfaya kadar yazdırma sunarlar*. Dayanıklı kağıt besleme özelliği, Ultra Yüksek Verimli 

yedek toner ** ve esnek kağıt giriş ve çıkış seçenekleri kesintisiz üretkenlik anlamına gelir.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri. Ultra Yüksek Verimli kartuş tüm modeller için mevcut değildir.
***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir

Arkanızda iş bırakmayın

 } Güçlü 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4,5 GB belleğe kadar, 

dakikada 66 ppm'e kadar yazdırma sağlar.*

 } Güçlü kağıt besleme, 4400 yaprağa kadar standart 

giriş ve isteğe bağlı son işlem ile, çeşitli ortam türleri ve 

boyutlarından oluşan güvenilir bir beslemeyi içerir.

 } Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri 

ile bağlanın.

Kolaylıkla etkileşim kurun

 } 6 cm renkli LCD ekran, önemli sistem bilgilerini 

yapılandırarak etkileşim kurmanızı ve bu bilgileri takip 

etmenizi sağlar.

 } Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da 

üzerinden ulaşarak, yazıcının arkasına erişme zorunluluğu  

ortadan kalkmış olur.

 } Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişimden 

başlayan yenilikçi işletilebilirlik özellikleri, sorunları hızlı 

bir şekilde çözmenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

 } Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma 

süresini uzatır.

 } Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya kadar 

** yüksek kaliteli yazdırma sunar (bkz. teknik özellikler 

modele göre).

 } Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu 

ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik 

 } Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm 

bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende 

kalmasını sağlar.

 } Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında 

Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI 

PaceSetter ödülüne layık görüldü***.

Gezegenimizi korumak için

 } Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu 

sırasında güç tüketimini azaltır.

 } Standart çift taraflı yazdırmaya sahip modeller, kağıt 

tasarrufu sağlar.

 } Çift taraflı yazdırmaya sahip tüm modeller EPEAT® Silver 

ve ENERGY STAR® sertifikalıdır.

 } Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş 

Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.
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Lexmark MS820 Serisi

1 6 cm'lik ekrana sahip MS821/ 
MS823/ MS825 
445 x 428 x 510 mm

2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici 
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak 
dahildir

3 550 yapraklık tepsi 
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak 
dahildir

4 550 yapraklık tepsi 
110 x 428 x 510 mm

5 2100 yapraklık tepsi 
350 x 428 x 510 mm

6 Tekerlekli taban 
126 x 521 x 693 mm

13 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi 
110 x 428 x 510 mm

14 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi 
80 x 428 x 510 mm

15 Döner kabin 
263 x 476 x 600 mm

16 Ayarlanabilir yazıcı sehpası 
584,2 x 596,9 x 596,9 mm

17 Ek yükseklik eklemek için ara 
parçası 110 x 428 x 510 mm

Standart

İsteğe Bağlı

7 Zımba, delgeç tutucu 
263 x 462 x 507 mm

8 Zımba sonlandırıcı 
246 x 435 x 414 mm

9 Çıkış genişletici 
165 x 421 x 380 mm

10 4-bölmeli posta kutusu 
272 x 421 x 384 mm

11 Yüksek kapasiteli çıkış genişletici 
310 x 421 x 335 mm

12 250 yapraklık tepsi 
80 x 428 x 510 mm

Not 1: En fazla 4 adet isteğe bağlı tepsiye kadar destekler. Maksimum kağıt giriş kapasitesi için, 3 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 yapraklık tepsi 
yükleyin. 2100 yapraklık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.
Not 2: Şunlar gibi birçok çıkış yapılandırmasını destekler: Üç çıkış genişleticiye ve 4-kutu posta kutusuna kadar herhangi bir birleşim; VEYA 4-kutu posta kutusu ile zımba 
sonlandırıcı; VEYA çıkış genişletici ile zımba sonlandırıcı; VEYA yüksek kapasiteli çıkış genişletici ile çıkış genişletici; VEYA zımba, delgeç tutucu; VEYA kendi başına herhangi 
bir tek çıkış seçeneği. İsteğe bağlı zımbayı takarken, her zaman üstte olmalıdır. isteğe bağlı yüksek kapasiteli çıkış genişleticiyi takarken, her zaman altta olması gerekir. 
Not 3: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/
furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve 
AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR,® ABD'de tescilli bir markadır. Google Cloud Print™ Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır,®, 
Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli 
markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.
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Ürünün teknik özellikleri Lexmark MS821dn Lexmark MS823dn Lexmark MS825dn

Baskı
Ekran 2.4-inç (60 mm) Renkli LCD Ekran

Baskı Hızı: Siyah6 A4: 52 sayfa/dakika’ya kadar A4: 61 sayfa/dakika’ya kadar A4: 66 sayfa/dakika’ya kadar

İlk Sayfa Baskı Süresi 4.5 saniye’den az 4.2 saniye’den az 4.0 saniye’den az

Baskı Çözünürlüğü Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 
600 dpi

Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 
dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 

Gelişmiş Mod

Standart Bellek / Maksimum Bellek / 
İşlemci

512 MB / 4608 MB / Dual Core, 1000 MHz

Sabit Disk Option available

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri2 3000 - 50000 sayfa 5000 - 75000 sayfa 5000 - 100000 sayfa

Aylık Maksimum Baskı Adedi :3 250000 Aylık Baskı Kapasitesi 300000 Aylık Baskı Kapasitesi 350000 Aylık Baskı Kapasitesi

Tüketim Malzemesi7

Kartuşu Verim Değerleri1 7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa siyah 
Yüksek Verimli Kartuş

7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa yüksek verimli kartuş, 35,000-sayfa ekstra yüksek 
verimli kartuş, 55,000-sayfa ultra yüksek verimli kartuş

Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: 
sayfa

150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate 
alınarak hesaplanmıştır

Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir1 11,000-sayfa başlangıç İade Programı Kartuşu

Kağıt Yönetimi
Standart Kağıt Yönetimi 550-Sayfa giriş, 100-Sayfa çok amaçlı kağıt besleyici, 550-Sayfa çıkış selesi, tümleşik Duplex

Opsiyonel Kağıt Yönetimi 250-Sayfalık tepsi, 550-Sayfalık tepsi, 2100-Sayfalık tepsi, 250-Sayfalık kilitlenebilir 
tepsi, 550-Sayfa kilitlenebilir tepsi, 4-bölmeli posta kutusu, Zımba Sonlandırıcı, Zımba 

delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış genişletici, Çıkış genişletici

550-Sayfalık tepsi, 2100-Sayfalık Tepsi, 
550-Sayfalık kilitlenebilir tepsi, 4-Bölmeli 
posta kutusu, Zımba sonlandırıcı, Zımba 

delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış 
genişletici, Çıkış genişletici

Kağıt Besleme Kapasitesi Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Tipleri Karton, Çift Taraflı Web Etiketler, Tümleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz kağıt, Polyester Etiket, Transparan, Vinil Etiket, Karton ve 
Etiket kılavuzuna bakınız.

Desteklenen Kağıt Boyutları 10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Genel4

Standart Portlar One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification 
Hi-Speed Certified port (Type A)

Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel 
Portlar

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional 
Parallel

Gürültü Seviyesi: Baskı Anında: 57 dBA’ya kadar Anında: 58 dBA’ya kadar

Belirtilen İşletim Çevresi Nem: 8 to 80% Bağıl Nem, Isı: 10 to 32°C (50 to 90°F), Yükseklil: 0 - 2896 Meter(9,500 Feet)

Ürün Garanti Süresi 2 Yıl Yerinde Servis, bir sonraki iş günü

Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık 445 x 428 x 510 mm. / 25.4 kg.

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu 

tutulamaz. Bazı modellerde çift taraf özelliği mevcut olmayabilir.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, 

vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev 

içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

1”Tavsiye Edilen Aylık Kağıt Kullanım Adedi”, müşterilerin aylık ortalama kaç sayfa basabileceklerini belirleyebilmelerini sağlar. Lexmark, tüketim malzeme değişim zamanları, 
kağıt besleme zamanı, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörleri gözönüne alarak en iyi performansı elde edebilmeniz için bu bilgiyi vermektedir.  2”Aylık Maksimum Baskı 
Kapasitesi”, bir cihazın aylık basabileceği maksimum sayfa adedini belirtmektedir. Diğer Lexmark yazıcılar ve çokfonksiyonlu yazıcılar arasında karşılaştırma yaparken, 
dayanıklılık faktörünü belirler. 34 Satılan yazıcılar belli lisans/anlaşma şartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/printerlicense adresine bakın. 4Gerçek Verim, 
cihaz hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kullanımı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı 
olarak değişiklik gösterebilir. 5Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için bkz. www.
lexmark.com/ISOspeeds. 67Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek kartuşlarla çalışır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/regions 
adresine bakın.7Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.


