
Byggd för toppresultat.

Lexmark XM7100 Series Svartvit laserskrivare (MFP)

Svartvit Pekskärm 
på 25,9 cm 
(10,2 tum)

Lösningar Säkerhet Duplex ADM, 
en gång

Dubbelsidig 
utskrift

Upp till 
66 sid/

min

Modellen som visas har ytterligare tillval

Fax Efterbehandlingsfunktion



Lexmark XM7100 Series

Miljöansvar.
Utskriftsansvar och minskad påverkan från utskrifter på miljön är en vinst både för 
företaget och budgeten. Vårt mål är att utforma, paketera och leverera nyskapande 
produkter och lösningar som ger utskrifter med hög kvalitet och tillförlitlig prestanda. 
Samtidigt bidrar du till att minska antalet tonerkassetter du använder under skrivarens 
livstid och att spara på pappers- och strömförbrukningen.

Lexmarks program för insamling av tonerkassetter har flera olika metoder för 
kostnadsfri retur av tomma kassetter till Lexmark eller våra insamlingspartners. 
Programmets tillgänglighet och detaljer varierar mellan olika länder.

Att skydda miljön är ett gemensamt ansvar.
Genom att arbeta med branschgrupper hjälper Lexmark till att utforma standarder och 
riktlinjer för miljömässig hållbarhet.

Våra medlemskap omfattar
AeA Europe
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council

Varför Lexmark.
Lexmark grundades 1991 på arvet från IBM i Lexington, Kentucky och man fokuserar 
på att leverera skräddarsydda lösningar som löser de unika utmaningar som företag 
står inför. Lexmarks breda portfölj med produkter, lösningar och tjänster av hög kvalitet 
hjälper till att förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och ge de anställda kraft att 
prestera så bra de kan.



Lexmark XM7100 Series Översikt

Enkelt och intuitivt. Lexmark XM7100 Series har utformats för enkel användning så 
att du kan koncentrera dig på arbetet med kunder i stället för rutinunderhåll.
l	 	Med den extra stora och lättanvända färgpekskärmen på 25,9 cm (10,2 tum) med ljudsignaler 

och taktil respons blir det lättare att utföra uppgifter intuitivt
l	 	Med funktionerna för förhandsgranskning av utskrift och skanning kan du lättare välja 

dokument eller vissa sidor i ett dokument
l	 	Ta mer ansvar för miljön med energieffektiva inställningar som vilolägesknappen och 

standbyläget
l	 	Hantera enheterna med tillgänglig programvara

Bästa prestanda. Lexmark XM7100 Series är det bästa inom multifunktionskraft. Ett 
antal konfigurationsalternativ och produktivitetslösningar ger företaget precis det som 
behövs för att få mer gjort. Större värde och mångsidighet i ett platsbesparande format.
l	 	Behandla även de mest komplexa jobben med processorkraft på 800 MHz med dubbla 

kärnor och upp till 3 GB minne
l	 	Utför arbetet snabbt med utskrifts- och kopieringshastigheter på upp till 66 sid/min och få den 

första sidan inom så lite som 4 sekunder
l	 	Skapa professionella utskrifter med ett system som ger konsekvent bildkvalitet på många olika 

material
l	 	Fixeringsenhet med snabbuppvärmning hjälper till att minska energiförbrukningen och ger en 

kortare tid till utskrift av första sidan

Företagsproduktivitet. I Lexmarks XM7100 Series kombineras exceptionella 
multifunktionsprestanda med tidsbesparande program som har utformats för ökad 
produktivitet.
l	 	Spara tid med snabb dubbelsidig färgskanning i ett svep och konvertera snabbt 

pappersdokument till digitalt format
l	 	Avancerade kopieringsfunktioner gör det möjligt att avbryta långa kopieringsåtgärder för att 

göra en snabb kopia eller korrekturläsa din första kopieuppsättning innan du fortsätter
l	 	Skanna till flera olika destinationer, inklusive nätverk, e-post, FTP, fax med mera
l	 	Välj mellan ett antal utskriftsalternativ och efterbehandlingsfunktioner, inklusive en brevlåda 

med fyra användartilldelningsbara fack, förskjutnings-/buntningsenhet eller häftningsenhet



SFP MFP Scan
to Network Card Copy

SFP MFP Scan
to Network Card Copy

Skicka flera

Skanna och skicka ett dokument till flera 
destinationer samtidigt och skriv ut en kopia 
om du vill. Dokumenten kan skickas till e-
post, nätverksmappar eller FTP-platser.

Formulär och favoriter

Minska resursslöseri och ineffektivitet 
som uppstår på grund av förtryckta 
formulär. Lagra formulär som skrivs ut 
ofta, marknadsföringsmaterial eller andra 
dokument online, och skriv sedan ut dem 
vid behov.

Grundläggande skanning till nätverk

Skanna ett pappersdokument och skicka 
bilden till en av 30 fördefinierade eller delade 
nätverksmappar.

Följande är exempel på förinstallerade lösningar på 
multifunktionsskrivare i XM7100 Series.

Kundsupport

Det här programmet ger ett enkelt sätt 
att skicka information om enheten till en 
auktoriserad återförsäljare eller intern 
support.

Ytterligare Lexmark-lösningar är tillgängliga genom 
auktoriserade återförsäljare av företagslösningar 
från Lexmark.

Hitta effektiviteten. Lexmarks färgpekskärm är en viktig åtkomstpunkt till 
enheten. Med det extra stora och anpassningsbara gränssnittet på 25,9 cm 
(10,2 tum) kan du visa miniatyrbilder av dokument före utskrift eller ändra 
utskriftsjobbets inställningar på enheten. Du kan till och med visa, välja och skriva 
ut enskilda sidor i ett dokument från pekskärmen. Med den lättanvända, intuitiva 
navigationen når du snabbt alla funktioner och genvägar.

Våra lösningar har utformats med din produktivitet i åtanke. 
Lexmark XM7100 Series-plattformen gör det möjligt att 
interagera med företagsprogram direkt på enheten eller med 
en server, på plats eller «i molnet». Minska mängden onödiga 
utskrifter och underlätta arbetsprocesser med Lexmark-lösningar.

Lexmark XM7100 Series Lösningar

Ge verksamheten fart

Enhetskvoter

Med Lexmarks enhetskvoter 
kan en administratör konfigurera 
användarnivåkvoter för utskrift, skanning, 
kopiering och utgående fax på denna 
enhet.



Lexmark XM7100 Series Vertikala lösningar

Professionella utskrifter är bara en del av det hela

Genom att utnyttja våra branschkunskaper kan du uppnå effektivitet och öka produktiviteten 
i verksamhetsprocesserna för att hitta den kraft ni behöver för att komma framåt. Lexmarks 
tekniklösningar har skräddarsytts efter företagsmiljön så att de finns där möten och beslut i 
verksamheten sker.

Ge de anställda kraft med arbetsflödeslösningar som förbättrar arbetsprocesser, hämtar viktiga 
data och levererar informationen till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt format.

Kontakta en återförsäljare av företagslösningar från Lexmark för att få särskilda vertikala 
lösningar*. Lösningarna skräddarsys genom återförsäljaren.

*Tillvalsprogram finns. Licensieringsavgifter kan förekomma.

Enhetshantering. Verktygen omfattar administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, 
SNMPv3, IP-säkerhet (IPSec) och 802.1x-stöd för att fjärranslutet övervaka och hantera 
enhetsanvändningen.

Enhetshärdning. Omfattar portfiltrering, TCP-anslutningsfiltrering, hårddiskkryptering, 
hårddiskrensning och digitalt signerade uppdateringar av fast programvara som 
förbättrar säkerheten i enhetens nätverksgränssnitt.

Enhetsanvändning. Minska sårbarheten genom autentiserings- och 
behörighetsfunktioner, adressbokssökning via LDAP över SSL och enhetslås för att 
skydda användarinformation.

Lexmark har visat sin styrka och ledande position när det gäller säkerhet.

l	 	Man har bildat och lett den grupp som skapade IEEE 2600-standarderna för säkerhet 
på enheter för papperskopior.

l	 	Lexmark är den första tillverkaren av enheter för papperskopior som har tagit ett 
helhetsgrepp med hjälp av Common Criteria-bedömning genom National Information 
Assurance Partnership (NIAP).

Skydda känslig information och känsliga dokument

Lexmark bygger nätverksenheter med säkerheten i åtanke för att skydda data 
och dokument i hela arbetsflödet. Vårt stora urval säkerhetsfunktioner omfattar 
enhetshantering, enhetshärdning och enhetsanvändning.
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XM7100-modell med häftningsenhet

Funktioner som hjälper dig att optimera arbetet

2)  Flexibla tillval för utmatning

Välj mellan flera 
utmatningsalternativ, inklusive 
en brevlåda med fyra fack, en 
förskjutnings-/buntningsenhet och 
en häftningsenhet.

3)  Automatisk 
duplexdokumentmatare i ett 
svep

Spara tid genom att skanna 
båda sidor av dokumentet 
på en gång med robusta 
färgskanningsfunktioner och 
dubbelmatningsavkänning 
med ultraljud för att förhindra 
pappersstopp.

4)  Direct USB

Den främre USB-porten möjliggör 
bekväm förhandsgranskning och 
utskrift och är kompatibel med de 
flesta utskrivbara bildfilsformaten.

7)  Miljövänliga funktioner

Lättåtkomliga funktioner som 
Ekoläge för att minska pappers- 
och tonerförbrukningen, 
vilolägesknappen och 
standbyläget gör det enkelt att 
skriva ut på ett ansvarsfullt sätt 
och hjälper dig att spara energi.

6)  Lexmarks Unison™-toner

Avancerad tonervetenskap 
– tillräckligt kraftfull för att 
ge konsekvent enastående 
bildkvalitet med ett skakfritt 
utskriftssystem.

1)  Färgpekskärm på 10,2 tum

Styr enheten enkelt genom 
smart och intuitiv navigering. 
Ljudsignaler och taktil respons 
hjälper dig när du använder 
pekskärmen.

Lexmark XM7100 Series Viktiga funktioner

5)  Lexmark-lösningar

Minska antalet onödiga utskrifter 
och förenkla arbetsprocesserna 
med lösningsprogram som är 
förinstallerade på enheten. Välj 
ytterligare Lexmark-lösningar 
som passar dina unika 
arbetsflödesbehov.



XM7100 Series

Lexmark XM7100 Series Beställningsinformation

Modell som visas:
XM7155x, XM7163x eller XM7170x med häftningsenhet

Modell som visas:
XM7155, XM7163 eller XM7170 med häftningsenhet

Art nr Modell
3076233	 Lexmark	XM7155
3076234	 Lexmark	XM7163
3076235	 Lexmark	XM7170
3076244	 Lexmark	XM7155x
3076245	 Lexmark	XM7163x
3076246	 Lexmark	XM7170x

Art nr Tonerkassetter
24B6020	 Tonerkassett
24B6025	 Bildhanteringsenhet
25A0013	 häftklamrar	(3	pack)

Art nr Pappershantering
24T7300	 550-arksfack
24T7350	 2	100-arksfack
40G0850	 MS81x	häftning/efterbehandling
40G0852	 MS81x	utmatningsenhet	med	fyra	magasin
24T8999	 500-Sheet	Offset	Stacker
40G0849	 Häftningsenhet	med	hålslag

Art nr Minnestillval
57X9016	 1024MBx32	DDR3-DRAM
57X9012	 2	048	MBx32	DDR3-DRAM
57X9101	 256MB	flashminneskort

Art nr Applikationslösningar
24T7352	 MX71x,	MX81x	kort	för	IPDS
24T7351	 MX71x,	MX81x	formulär-	och	streckkodskort
24T7353	 MX71x-/MX81x-kort	för	PRESCRIBE-emulering

Art nr Utskriftsservrar
1021294	 USB-kabel	(2	m)
27X0225	 MarkNet	N8350	802.11b/g/n	trådlös	skrivarserver
14F0000	 Kort	med	parallelport	1284-B
1021231	 Parallellkabel	(3m)
14F0100	 Kort	med	seriell	RS-232C-port

Art nr Utbytbara delar
40X8421	 Underhållssats	för	fixeringsenhet	för	returprogram,	220–240V	typ	01,	

A4
40X7706	 Underhållssats	för	rulle
40X8431	 ADM	underhållssats
40X7744	 Fixeringsenhet	för	returprogram,	220–240V	typ	01,	A4
40X8426	 Fuser	Maintenance	kit,	220-240V,	Type	06,	A4
40X8017	 Fuser,	220-240V,	Type	06,	A4
40X7593	 Media	Pick	Roller
40X7582	 Transfer	Roller
40X7713	 Separation	Roller

Ett av följande 
utmatningsalternativ 
krävs för att slutföra 
konfigurationen :

Efterbehandlare, 
sicksack-sortering

Efterbehandlingsenhet, 
häftning

Utmatningsenhet med 
4 fack

Bottenplatta med hjul

550 arks pappersmagasin

550 arks pappersmagasin

550 arks pappersmagasin

550 arks inmatning

100 arks 
universalmagasin

10,2” (25,9-cm) Pekskärm

10,2” (25,9-cm) 
Pekskärm

100 arks 
universalmagasin

550 arks inmatning

2100 arks 
pappersmagasin

Bottenplatta med hjul

Standard

Tillval



Lexmark XM7100 Series Produktspecifikationer

Unison är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc. AirPrint och AirPrint logotypen är 
varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan 
föregående meddelande. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. Lexmark och Lexmark 
med diamantsymbol är varumärken tillhörande Lexmark International, Inc. Registrerad i USA och/eller 
andra länder. ENERGY STAR® är ett i USA registrerat varumärke.

¹ Antal utskrifter vid cirka 5 % täckning 2 Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper 
kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att 
kunna skriva ut på enheten varje månad.Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den 
angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, 
intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning. 3 Maximal kapacitet per månad bestäms efter 
maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation 
till andra Lexmark-skrivare och MFP. 4 Utskrifts- och kopieringstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respek-
tive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds 5 Genomsnittlig standardkapacitet 
i enlighet med ISO/IEC 19752.

Produktspecifikationer Lexmark XM7155 Lexmark XM7163 Lexmark XM7170
Skrivare
Skärm Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,2”  (25,9 cm)

Utskriftshastighet: Upp till4 Svartvit: 52 sid/min Svartvit: 60 sid/min Svartvit: 66 sid/min

Tid till första sidan så snabb som Svartvit: 4.8 sekunder Svartvit: 4.4 sekunder Svartvit: 4.0 sekunder

Upplösning, utskrift Svartvit: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Minne / Processzor Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB / Processor: Dual Core, 800 MHz

Hårddisk Ingår i konfigurationen

Rekommenderad sidvolym per månad2 5000 - 35000 Sidor

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till 3 300000 sidor per månad

Kopiering
Kopieringshastighet: Upp till4 Svartvit: 52 sid/min Svartvit: 60 sid/min Svartvit: 66 sid/min
Tid för första kopia så snabb som Svartvit: 4.5 sekunder Svartvit: 4.2 sekunder Svartvit: 4 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall 25 - 400%

Skanning
Skanningshastighet, dubbelsidig: Upp till A4, svartvitt: 70 / 72 Sidor per minut - A4, färg: 66 / 68 Sidor per minut
Skanningshastighet: Upp till A4, svartvitt: 67 / 70 Sidor per minut - A4, färg: 67 / 70 Sidor per minut

Skanner typ / Skanning ADF Flatbädsskanner med ADF / DADF (single pass Duplex) / 150 ark på 75 g/m²

Skanningsupplösning 600 X 600 ppi (svartvitt), 300 X 300 ppi (färg)

Faxing
Modemhastighet ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Tillbehör
Tonerkassettkapacitet1 Tonerkassett med extra hög kapacitet för 35 000 sidor

Tonerkassetter som ingår vid leverans5 Tonerkassett (start) svart HY Return Program 25 000 sidor

Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: 
Upp till

100000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Pappershantering
Ingår pappershantering 550 arks pappersmagasin, 550 arks inmatning, 100 arks universalmagasin, Integrerad duplex, 550 arks utmatningsfack
Pappershantering (valfritt) Häftning/hålslagning Efterbehandlingsenheten, Häftningsenhet Efterbehandlingsenheten, Utmatningsenhet med 4 fack, 550 arks pappersmagasin, Offset-

Pappersinmatningskapacitet: Upp till Standard: 1200 ark på 75 g/m² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet: Upp till Standard: 1050 ark på 75 g/m² / Maximalt: 1050 ark på 75 g/m²

Hanterade mediatyper Refererar till “Card Stock & Label Guide”, Kartongpapper, Etiketter med fästark, Kuvert, Integrerade etiketter, Pappersetiketter, OH-film, Normalt papper

Hanterade mediastorlekar A6, B5-kuvert, C5-kuvert, DL-kuvert, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, 10-kuvert, 7 3/4-kuvert, 9-kuvert, A4, A5, Oficio, Universal

Allmänt
Standardportar Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), En intern kortplats, USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), Front-USB 

2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A)

Extra nätverksportar / Extra lokala portar Intern MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös / Intern 1284-B, dubbelriktad parallell, Inbyggd RS-232C, seriell

Ljudnivå i drift Skriva ut : 55 dBA / Kopiera : 55 dBA / Skanna : 
57 dBA

Skriva ut : 55 dBA / Kopiera : 56 dBA / Skanna : 
57 dBA

Skriva ut : 56 dBA / Kopiera : 56 dBA / Skanna : 
57 dBA

ENERGY STAR Yes

Driftsmiljö Höjd: 0 - 2896 meter, Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 16 till 32°C

Storlek (mm - H x B x D) / Vikt (kg) 1133 x 663 x 734 mm / 80.6 kg


