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CS521dn

Lexmark CS521dn
Toner de substituição de alto rendimento e ferramentas que ajudam a diminuir o consumo de toner são as peças-chave da Lexmark
CS521dn para controlar o custo das impressões coloridas. Criada para confiabilidade, desempenho e segurança, a CS521dn imprime
até 35 folhas carta/33 folhas A4 por minuto* e apresenta unidade de imagens de vida útil longa e entrada máxima opcional de até
1.451 páginas.

Interação com facilidade
}} A tela LCD colorida de 2,4 polegadas/6 cm permite
configurar, interagir e monitorar informações essenciais
do sistema.
}} A porta USB frontal permite impressão com acesso
fácil dos formatos de arquivos populares, sem precisar
de computador.
}} O tamanho compacto permite um posicionamento flexível

Pronta quando você precisar
}} Processador dual-core de 1 GHz e unidades de memória de
1 GB imprimindo até 35 ppm* carta/33 ppm* A4.
}} A estrutura de aço e o design resistente suportam uso
intensivo e ambientes difíceis.
}} A vida útil prolongada do fusor e dos componentes de
imagem aumenta o tempo de atividade.
}} Os cartuchos de substituição de Toner Unison™
produzem até 7.000 páginas coloridas e 10.500 páginas
monocromáticas **.
}} Continue imprimindo em preto mesmo quando o toner

em mais de um local.
}} Conecte facilmente por Ethernet, USB ou opções simples de
mobile printing.

Gama completa de segurança
}} Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark’,
você mantém a segurança das suas informações—no
documento, no dispositivo e na rede.
}} A Lexmark ganhou o respeitado prêmio BLI PaceSetter,
oferecido pela organização Keypoint Intelligence/
Buyers Lab na categoria de Segurança de Imagem
de Documentos***.

colorido estiver vazio.

Cor que continua economizando
}} A calibração da PANTONE®, as páginas de amostra de
cores incorporadas e a substituição de cores da Lexmark
produzem impressão colorida precisa e profissional dentro
de casa.
}} Economize toner com um conjunto de ferramentas que
permite que você escolha quando e quanta cor liberar.

Entrada que funciona
}} Manuseio de mídia flexível confiável que suporta cartão,
mídias pequenas e envelopes da bandeja principal ou de
um alimentador de folha única conveniente.
}} Entrada padrão de 251 páginas pode ser ampliada
para 1.451.

Construídas para o planeta Terra
}} Os recursos de gerenciamento de energia reduzem o
consumo durante o uso ou no modo de economia.
}} A impressão padrão em frente e verso possibilita a
economia de papel.
}} Os cartuchos passam pelo premiado Programa de Coleta
de Cartuchos da Lexmark (LCCP).

*As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações,
consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Rendimento médio declarado do toner contínuo preto ou colorido (CMY) composto em modo de impressão de um lado (simples) a esse número de páginas de acordo com ISO/
IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Consulte www.lexmark.com/yields para obter mais informações.
***Prêmio concedido após análise com base em dados da América do Norte e/ou Europa Ocidental
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Lexmark CS521dn

1

Impressora com LCD de 2,4 polegadas/6 cm

Base para impressora ajustável (não mostrado) 20,5 x 25,7 x
24,6 polegadas 521 x 653 x 625 mm20.5 x 25.7 x 24.6 inches

2

Bandeja dupla para 650 folhas

Base giratória (não exibida)

3

12,1 x 17,4 x 16,6 polegadas
308 x 442 x 421 mm
5,2 x 16,7 x 16,4 polegadas
133 x 424 x 416 mm

Bandeja para 550 folhas
5,2 x 16,7 x 16,4 polegadas
133 x 424 x 416 mm

521 x 653 x 625 mm

10,4 x 18,7 x 23,6 polegadas
263 x 476 x 600 mm

Padrão
Opcional

Nota 1: Suporta uma bandeja opcional dupla para 650 folhas; ou uma bandeja opcional dupla para 650 folhas e uma bandeja opcional para 550 folhas com a bandeja dupla
para 650 folhas por cima.
Nota 2: Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Printer, Option
and Stand Compatibility Guide em http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/
© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.
Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e o logotipo
da AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. MOPRIA® e os logotipos™ da Mopria® e da Mopria® Alliance são
marcas comerciais, de serviço e de certificação da Mopria Alliance, Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. PANTONE®, PANTONE® Goe™ e outras marcas
comerciais de Pantone, Inc., são propriedades da Pantone, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL (http:// ww.openssl.org/).
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Especificações do produto

Lexmark CS521dn

Imprimir
Ecrã LCD a cores de 2,4 polegadas (60 mm)

Tela
Velocidade de Impressão: Até6
Tempo Para a Primeira Página

Preto: 33 ppm (páginas por minuto) / Cor: 33 ppm (páginas por minuto)
Preto: < 7.5 segundos / Cor: < 7.5 segundos

Resolução de Impressão

Preto: 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi) / Cores: 1200 x 1200 dpi, Qualidade de Cores 4800 (2400
x 600 dpi)

Memória / Processador

Padrão: 1024 MB / Máxima: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Opção disponível

Disco Rígido
Volume de Páginas Mensal Recomendado2
Ciclo de Trabalho Máximo mensal3

1500 - 8500 Páginas
Até: 85000 Páginas ao mês

Suprimentos

7

Rendimentos do cartuchos1

até: Cartuchos de alto rendimento coloridos (CMY) para 5.000 páginas, Cartucho de alto rendimento para 8.500 páginas,
Cartuchos de altíssimo rendimento colorido (CMY) para 7.000 páginas, Cartuchos Coloridos (CMY) de 1.400 páginas,
Cartucho preto para 2.000 páginas, Cartucho de Extra Alto Rendimento Preto para 10.500 páginas

Rendimento Estimado Fotocondutor: Até5

125,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de
aproximadamente 5%.

Cartucho(s) que acompanham o produto1

Cartuchos de Toner Colorido (CMY) do Programa de Retorno para 2.000-páginas, Cartucho de Toner com Programa de
Retorno para 3.000 páginas preto

Manuseio de Papel
Manuseio de papel padrão
Manuseio de papel opcional
Capacidade de Entrada de Papel: Até
Capacidade de Saída de Papel: Até
Tipos de Mídias Suportados
Tamanhos de mídias suportados

Entrada para 250 folhas, Bandeja de saída de 125 folhas, Integrated Duplex, Alimentação manual de folha única
550-Sheet Tray, Bandeja para 550 folhas com alimentador de papel para 100 folhas
Padrão: 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 1450+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Padrão: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / Máxima: 125 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Etiquetas de Vinyl
10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Cartão Hagaki, Executive, Folio, Legal, Universal, Oficio

Geral4
Conexão Padrão
Portas de rede opcionais
Nível de Ruído: Operando
Ambiente de Operação Especificado
Garantia do Produto
Tamanho do Produto (Altura x Largura x
Profundidade em mm) / Peso

Certificado Hi-Speed com Especificação USB 2.0 (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta de especificação Hi-Speed 
com especificação USB 2.0 frontal (tipo A), Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)
MarkNet N8352 802.11b/g/n wireless, Marknet N8372 Opção WiFi
Impressão: 50 dBA
Umidade: 8 a 80% de umidade relativa, Altitude: 0 - 3.048 metros, Temperatura: 10 a 32 ° C (50 a 90 ° F)
1-Year Onsite Service, Next Business Day
308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por
eventuais erros ou omissões.

Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.
”Recommended Monthly Page Volume” é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que
os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro da faixa declarada para desempenho ideal do
dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. 3”Ciclo de Trabalho
Mensal Máximo” é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma
comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. 4As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte
www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. 5O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho e orientação do
papel, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. 6Velocidades de impressão e
cópia medidas de acordo com a ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7O produto funciona
somente com cartuchos de substituição projetados para uso em uma região geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para mais detalhes.
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