
B2236dw
Malé. Jednoduché používanie. S 
veľkou hodnotou.

Kompaktné, pripojené a cenovo dostupné, vysokovýkonné 

funkcie zariadenia Lexmark B2236dw, čiernobiely výstup 

až 34 strán za minútu* ako aj obojstranná tlač. Štandardné 

rozhranie Wi-Fi ponúka vylepšené možnosti pripojenia 

a podporu pre mobilných používateľov, zatiaľ čo 1 GHz 

procesor a 256 MB pamäte zabezpečia spoľahlivý výkon a 

komplexná ochrana od spoločnosti Lexmark pomáha chrániť 

citlivé údaje.

Urobte viac 

 } Vytlačte až 34 strán za minútu*.

 } Zvládnite svoje tlačové úlohy s pomocou výkonu 1 GHz 

procesora a 256 MB pamäte.

 } Náhradné tonerové kazety Unison™ zaistia vytlačenie až 

6 000 strán** vo vysokej kvalite.

 } Načítajte a vytlačte až 250 strán bez opätovného 

dopĺňania, alebo využite ručné podávanie 

jednotlivých hárkov.

 } Umožňuje používať formáty médií A6 až legal v 

zásobníku papiera, a navyše menšie médiá a obálky 

v ručnom podávači.

Správne prispôsobené

 } Kompaktné rozmery len 35,5 cm (šírka) x 33,3 cm (hĺbka) x 

21,5 cm (výška) pomáhajú zaistiť, aby sa zariadenie hodilo 

prakticky kamkoľvek.

 } Štandardné rozhranie Wi-Fi podporuje počítače aj 

mobilné zariadenia, a dopĺňa ethernetové a USB 

pripojenie tlačiarne.

 } Dvojriadkový LCD displej umožňuje konfigurovať, 

komunikovať a monitorovať dôležité 

systémové informácie.

B2236dw

Robustné, vstavané zabezpečenie 

 } Architektúra širokého spektra zabezpečenia od 

spoločnosti Lexmark pomáha ochrániť vaše informácie 

v dokumentoch, zariadeniach, v sieti, a aj na 

ostatných miestach.

 } Rad integrovaných funkcií na ochranu zariadenia 

pred útokmi.

Dobré správy pre planétu Zem 

 } Funkcie správy využívania energie znižujú spotrebu 

energie v režime aktívneho používania alebo 

v režime spánku.

 } Štandardná obojstranná tlač šetrí papier.

 } Recyklujte kazety prostredníctvom oceňovaného 

programu zberu kaziet Lexmark (LCCP).

*Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa 
bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov.  Na adrese www.lexmark.com/yields nájdete ďalšie informácie.
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Technické údaje o produkte Lexmark B2236dw

Tlač
Displej 2-riadkový čiernobiely displej APA (All Points Addressable) LCD

Rýchlosť tlače: Až6 Čiernobielo: 34 strán za minútu

Čas vytlačenia prvej strany: Už za Čiernobielo: 7.9 sekúnd

Rozlíšenie tlače čiernobielej: 1200 Image Quality, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Pamäť / Procesor Štandardná: 256 MB / Maximálna: 256 MB / 1 GHz, Dual Core MHz

Pevný Disk Nie je k dispozícii

Odporúčaná mesačná záťaž2 250 - 2500 strán

Maximálna mesačná záťaž: Až3 30000 strán za mesiac

Spotrebný materiál7

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne1 až: 3,000-page High Yield Cartridge, 6,000-page Extra High Yield Cartridge, 1,200-page Cartridge

Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky: až 12000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením1 700-stranová čierna štartovacia tonerová kazeta návratového programu

Manipulácia s papierom
Štandardná manipulácia s papierom Integrovany zásobník na 250 hárkov, Výstupná priehradka na 150 hárkov, Integrovaný duplex, Ručné podávanie po 

jednom hárku

Vstupná kapacita papiera: až Štandardné: 251 strán / Maximálne: 251 strán

Výstupná kapacita papiera: až Štandardné: 150 strán / Maximálne: 150 strán

Podporované typmi médií Kartón, Obálky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií Obálka 10 ( 105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 ( 98mm x 191mm), Obálka 9 ( 98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 
250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL ( 110mm x 220mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), 

Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Všeobecne4

Štandardné porty Fast Ethernet, USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), 802.11b/g/n bezdrôtový

Akustika/Hlučnosť: Operačná tlače: 53 dBA

Špeciálne operačné prostredie Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť, Teplota: 10 až 32°C, Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov

Záruka produktu 1-Year Advanced Exchange, Next Business Day

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka) / Váha 215 x 355 x 333 mm / 6.8 kg

Každú z informácií uvedenú v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je 

zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

lexmark.com

1 Priemerná hodnota štandardnej výnosnosti stránky deklarovaná v súlade s normou ISO / IEC 19752. 2”Odporúčaný mesačný objem stránok” je rozsah stránok, ktorý 
pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý 
mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: 
intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka. 3”Maximálny mesačný pracovný cyklus” je definovaný 
ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k 
iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. 4Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.
com/printerlicense. 5Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od iných faktorov, ako je rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia podávania, pokrytie tonera, 
zdroj zásobníka, percento čiernej tlače a zložitosť tlačovej úlohy. 6Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). 
Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie 
podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.


