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Spara tid med den inbyggda programvaran och lösningarna 
i XC4150. Behåll produktiviteten med höga skannings- och 
utskriftshastigheter som håller arbetet i rörelse. Ge ett proffsigt 
intryck med härliga färger.

 } Fantastisk färgåtergivning i en prisvärd platsbesparande enhet

 } Utskriftshastighet på upp till 47 sidor per minut1 

 } Lägg mindre tid på förbrukningsmaterial med tonerkassetter med 

hög kapacitet och skakfri design

 } Utökningsbara universella inmatningsfack

Hastighet för produktivitet 
och användarvänliga och 
tillförlitliga funktioner
När till och med stora utskriftsjobb i färg blir klara snabbt 
förblir produktiviteten hög. Tack vare utskriftshastigheter på upp 
till 47 sid/min

XC4150 kan skriva ut en färgsida på endast 5 sekunder vilket 
minimerar väntetiden. Praktisk direktutskrift från flashenheter, 
nätverksenheter eller onlineservrar sparar ännu mer tid.

Skriv ut komplexa jobb med stora, högupplösta bilder och 
grafik. Den kraftfulla utskriftshanteringen har all kapacitet du 
behöver inbyggd.

Snabbt och smidigt arbete med digitala arbetsflöden och 
pappersdokument. XC4150 skannar upp till 56 sidor per minut 
och i kombination med den kraftfulla fyrkärniga processorn kan 
din information snabbt samlas in göras tillgänglig för dig och 
dina nätverksprogram.

Få mer kraft och 
spara pengar

 Arbeta var du än är, skriv ut var du villmed 
mobilutskrifter från iOS-, Android- och Windows 
Mobile-enheter och tillbehör för trådlöst nätverk 
och direktanslutning med NFC för mobilutskrift från 
smartphones och surfplattor. XC4150 är förberedd för 
Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 och Mopria.

Bättre åtkomst för alla med den lutbara eTask-
panelen som gör gränssnittet synligt för användare 
oavsett längd, lådor och pappersstöd som rör sig lätt 
samt hörlursuttag och talfunktioner som standard för 
att underlätta för användare med synnedsättningar 
att använda enheten*.

* Uppfyller hjälpmedelsriktlinjerna i det utökade avsnitt 508 och europeisk standard EN 301 549, som finns tillgängliga i juni 2016.



 

Proffsigt resultat med härliga färger 
och professionell efterbehandling
Färgerna är så exakta och prisvärda att du kan skriva ut 
färgjobb internt. Du kan matcha alla dina varumärkesfärger 
och få korrekta färgresultat utan att betala extra. Lexmark 
Color Replacement kombinerar dekorfärgsersättning och 
RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. 
PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgprovssidor som 
hjälper dig att ange perfekt färg redan vid designfasen. Lexmark 
Color Replacement kombinerar dekorfärgsersättning och 
RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. 
Lexmarks 4 800 färgkvalitet är ultraskarp även vid maximal 
hastighet.  

Färre praktiska åtgärder tack vare hög inmatningskapacitet 
med upp till 2 300 arks inmatningskapacitet tar papperet inte 
slut lika ofta och därmed slipper du vänta eller vidta åtgärder 
innan du kan avsluta utskriftsjobbet.

Öka din produktivitet med XC4150:s utmärkta driftstid

 } Tonerkassetter som ger upp till 20 000 sidor1

 } Fotoledare för upp till 150 000 sidor6

 } Framkallare och serviceartiklar fungerar för upp till 

150 000 sidor6

 } Skakfria UnisonTM-tonerkassetter ger perfekta utskrifter till sista 

sidan utan störningar

Avancerad skanningsteknik:

Koppla ostrukturerat innehåll till dina digitala system 
på ett enkelt sätt. Den avancerade skanningstekniken 
på XC4150 gör att allt går snabbt och smidigt.

 } Utöka skanningsproduktiviteten och 

insamlingseffektiviteten genom att minimera 

tidsåtgången för manuella dokumentförberedelser 

och automatiskt förbättra kvaliteten på skannade 

bilder med integreringsalternativet Lexmark 

VirtualReScan (VRS).§

 } Ta bort tomma sidor automatiskt med funktionen för 

identifiering och borttagning av tomma sidor

 } Skanna en hög med original i blandade storlekar i 

full hastighet

 } Arbeta snabbt och håll filstorlekarna nere med 

färgavkänningsfunktionen som skannar i svartvitt om 

inga färger identifieras

 } Minska filstorlekarna och bevara 

informationsprecisionen med MRC-komprimering 

(Mixed Raster Content)

 } Få exakta, högupplösta bilder med CDC-sensorer 

(Charged Coupled Device) och optiska glaslinser i 

fem delar

 } Glöm bortkastad tid på att starta om utskriftsjobb. 

Med funktionen för återställning av papperstrassel 

fortsätter jobbet där det avbröts

§ VirtualReScan-integrering med Lexmark TotalAgility



 

Lösningar som gör arbetsflödet smidigt
Med de konfigurerbara, enhetsbaserade apparna på Lexmark XC4150 kan du överbrygga gapet 
mellan pappersdokument och programvarusystem. De inbyggda produktivitetslösningarna 
framtidssäkrar din investering.

Upptäck möjligheterna med vårt intuitiva gränssnitt

Minimera behovet av utbildning tack vare de välbekanta, 
moderna, surfplatteliknande funktionerna hos vårt e-Task-
gränssnitt på en tydlig 7-tums (17,8 cm) färgpekskärm av hög 
kvalitet. Använd svep- och pekgester för att navigera i det 
intuitiva gränssnittet och få tillgång till praktiska funktioner och

 } förhandsgranska hela utskriftsjobbet

 } skriva ut Microsoft Office-filer och andra filtyper från USB eller 

mobila enheter

 } anpassa genvägar och bokmärken

 } få snabb avkastning på investeringen genom total integrering

 } komma åt företagets adressbok för att snabbt skicka 

vidare dokument

 } aktivera användarspårning, redovisning och behörigheter för 

kostnads- och utskriftshantering.

AccuRead OCR
På mindre tid än vad det tar 
att mata in data manuellt 
kan din organisation 
skapa sökbara filer och 
redigerbart innehåll med 
hjälp av AccuRead OCR 
som medföljer. Andra 
leverantörer debiterar extra 
för denna viktiga funktion.

Skanningscenter
En app för att skicka dina 
skannade dokument till flera 
destinationer samtidigt 
med leveransbekräftelser 
som tillval.

Formulär och favoriter
Se till att formulär och 
dokument som används 
ofta är lättillgängliga och 
spara pengar genom att 
slippa förtryckta formulär.

Kortkopia
Läs in uppgifter på båda sidor 
av ID-/kreditkort, skriv ut på 
en sida av ett pappersark och 
spara i en nätverksmapp.

Adressbok
Hantera enhetens internt 
lagrade användardata, 
kontakter och 
skanningdestinationer (om 
motsvarande program är 
installerade) via e-Task-
pekskärmen eller Embedded 
Web Server.

Några exempel på enhetsbaserade appar som ingår i den här serien*: 1

* Ytterligare enhetsbaserade appar kan levereras med enheten och det går också att lägga till fler appar.



 

1. Intuitiv färgpekskärm 
med det nya eTask-
gränssnittet En tydlig 

7-tumsskärm (17,8 cm) 

med välbekanta svep- 

och pekgester ger 

minimal utbildningstid för 

att lära upp användarna.

2. Direktutskrift Microsoft 

Office-filer och andra 

dokument- och bildtyper 

kan skrivas ut direkt 

från flashenheter. 

Du kan till och med 

förhandsgranska jobb på 

eTask-skärmen innan du 

skriver ut.

3. UnisonTM-tonersystem 
med hållbara 
förbrukningsmaterial 
UnisonTM-toner ger 

konsekvent enastående 

bildkvalitet och ett 

system som håller länge 

och har fantastisk 

hållbarhet – allt med 

hög kapacitet och i 

skakfri design.

4. Programvarulösningar 
Kombinera eSF-funktioner 

med Lexmarks verktyg för 

enhetshantering (köps separat) 

och dina befintliga program och 

tekniska infrastruktur. Tillsammans 

bildar de Lexmarks smarta 

MFP-ekosystem. Flexibiliteten 

gör din investering i Lexmarks 

färglaserteknik framtidssäkrad.

5. Utökningsbar 
inmatningskapacitet Skriv 

ut på olika papperstyper 

och utöka den högsta 

inmatningskapaciteten till 

2 300 ark

XC4150
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Skydda känslig information
Auktorisera och autentisera vem och vad som får tillgång till ditt 
nätverk samt fjärrövervakning och fjärrhantering.

Skydda enheten från alla håll med port- och anslutningsfiltrering 
som begränsar den aktiva åtkomsten samt kryptering och 
rensning av hårddisken (tillval) för att skydda känsliga 
utskriftsdata. Digitala signaturer för uppdateringar av den fasta 
programvaran skyddar enheten från dataintrång.

Autentisering på det sätt som passar dig från brickläsare 
till PIN-koder eller lösenord. När användarna har 
autentiserats är anslutningen till ditt nätverk helt säker. Om 
användarautentiseringen misslyckas stängs eTask-panelen av för 
att skydda enhetsinställningarna.

Förebygg dataläckage med standardhårddisken som skyddas 
med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna som 
lagras i MFP-enhetens minne, inte på hårddisken. Det är nästan 
omöjligt att läsa data om hårddisken avlägsnas från skrivaren.

Minska kostnaderna och 
välj miljövänligt
Spara ström med flera olika energisparlägen. Strömförbrukningen 
i viloläge är mindre än 3 watt mellan utskriftsjobben. Standbyläget 
förbrukar mindre än en halv watt under schemalagda 
inaktiveringsperioder. 

Spara papper och toner utan problem.  Några exempel på 
miljövänliga alternativ är dubbelsidig utskrift som standard, 
funktionen ColorSaver som skriver ut bilder i ljusare ton 
samtidigt som texten lämnas mörk och läsbar och Lexmarks 
lösning Miljökopiering.

Med smartare toner sparar du både energi och annat. 
Lexmark UnisonTM-toner skriver ut vid en lägre temperatur vilket 
ger lägre energiförbrukning. Via Lexmarks kostnadsfria och 
enkla insamlingsprogram för tonerkassetter (LCCP) kan tomma 
tonerkassetter skickas tillbaka till våra återvinningscentraler för 
hållbar återvinning. 

Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer 
än bara ett marknadsföringskoncept – det är en av 
våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och 
resultat på största allvar.  Vi tar hänsyn till framtiden 
och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa 
en miljövänligare värld för framtida generationer.   Vi 
låter våra kunder och partner ta del av vår passion, 
vår ledande teknik och vår ingående förståelse av 
de branschspecifika processerna för att fortsätta 
förbättra både deras och vår effektivitet. 

Lexmarks produkter uppfyller globalt 
erkända miljöstandarder*.

 } Energy Star™

 } Blue Angel

 } EPEAT™ 

Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ 
finns på csr.lexmark.com.

* Energy Star V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2.
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Beställningsinformation.
Modell

40C9604 Lexmark XC4150

Toner-/bläckpatron för laserskrivare
24B6720 XC4150 svart tonerkassett
24B6717 XC4150 cyan tonerkassett
24B6718 XC4150 magenta tonerkassett
24B6719 XC4150 gul tonerkassett
74C0W00 Uppsamlingsflaska
74C0ZK0 CS720, CS725, CX725 Bildhanteringsenhet för svart 

inom returprogrammet
74C0ZV0 CS720, CS725, CX725 Bildhanteringskit för färg (CMY) 

inom returprogrammet

Pappershantering
40C2100 550-arksfack

Minnesalternativ
57X9020 2 GB DDR3, G2, 512 MBx32, 204 SODIMM
57X9801 256 MB flashminne

Hårddisk
27X0400 Hårddisk

Möbler
40C2300 Justerbart stativ

Firmware kort
40C9200 Formulär- och streckkodskort
40C9201 IPDS-kort
40C9202 PRESCRIBE-kort

Teckensnittskort
57X9110 Teckensnittskort för traditionell kinesiska
57X9112 Teckensnittskort för förenklad kinesiska
57X9114 Teckensnittskort för koreanska
57X9115 Teckensnittskort för japanska

Intern skrivarserver
27X0803 MarkNet 8360 för trådlöst

Lokala gränssnittskort
14F0100 RS-232C seriellt gränssnittskort2
14F0000 Parallellt 1284-B-gränssnittskort2

Säkerhet
57X0085 Säkerhetsmodul

Kablar
1021231 3 meter parallellskrivarkabel
1021294 2 meter USB-skrivarkabel

Anslutningar/tillbehör
SPD0002 Överspänningsskydd, 230 V
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CS720de

Standard
Tillval

550-arksfack med flerfunktionsmatare för 
100 ark

550-arksfack

550-arksfack

550-arksfack

7-tums (17,8 cm) färgpekskärm

Produktspecifikationer Lexmark XC4150
Skrivare
Skärm Lexmark e-Task pekskärm i färg 7” (17,8 cm)

Utskriftshastighet: Upp till5 Svartvitt: 47 sid/min / Färg: 47 sid/min

Tid till första sidan: så snabb som Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.5 sekunder

Upplösning Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Minne Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB

Hårddisk Ingår i konfigurationen

Rekommenderad sidvolym per månad2 2000 - 20000 Sidor

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp 
till3

150000 sidor per månad

Kopiering
Kopieringshastighet: Upp till5 svartvitt: 47 sid/min / färg: 47 sid/min

Tid för första kopia: så snabb som / Tid till 
första kopia: så snabbt som

svartvitt: 6.5 sekunder / färg: 7.0 sekunder

Skanning
Skanner typ / Skanning ADF Flatbädsskanner med ADF / RADF (vändande duplex)

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till dubbelsidig: 26 / 28 Sidor per minut / dubbelsidig: 26 / 28 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till svartvitt: 56 / 60 Sidor per minut / färg: 56 / 60 Sidor per minut

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

Tillbehör7

Tonerkassettkapacitet (upp till)1 Svart tonerkassett med hög kapacitet för 20 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 13 000 sidor

Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: 
Upp till6

150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans8 Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 7 000 sidor

Pappershantering
Ingår pappershantering 550 arks inmatning, 100 arks universalmagasin, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Valfritt pappershantering 550 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet: Upp till Standard: 650 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m2

Pappersutmatningskapacitet: Upp till Standard: 300 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 300 ark på 75 g/m2

Hanterade mediatyper Kartongpapper, Kuvert, Pappersetiketter, Normalt papper, Vinyletiketter, Refererar till “Card Stock & Label Guide”, Banderoll papper

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

Allmänt4

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

Extra nätverksportar Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådlös, NFC

Ljudnivå i drift Utskrifts: 53 dBA / Kopiator: 56 dBA / Skanner: 53 dBA

Driftsmiljö Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

Storlek (mm - H x B x D) / Vikt 648 x 505 x 533 mm / 44.9 kg

1Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning per färg 2Rekommenderad 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. 3Maximal 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. 4Skrivare som säljs lyder under licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. 5Utskrifts- och kopieringstakten 
uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, 
pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. 7Produkterna fungerar endast med tonerkassetter som är avsedda för användning i ett specifikt 
geografiskt område. Se www.lexmark.com/regions för mer information. 8 Genomsnittlig deklarerad kassettkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798.


