
MB2236adw
Compacta. Fácil de usar. Excelente custo-
benefício.

Com impressão monocromática de até 36 páginas carta/34 

páginas A4 por minuto* e impressão em frente e verso, a 

Lexmark MB2236adw proporciona desempenho superior 

com excelente custo-benefício. O Wi-Fi padrão melhora 

a conectividade e o suporte para usuários de celulares, 

enquanto o fax e a digitalização monocromática inclusos 

são respaldados por um processador de 1 GHz e 512 MB 

de memória.

Produza mais 

 } Imprima até 36 páginas carta/34 páginas A4 por minuto* e 

digitalize até 25 páginas carta/23 páginas A4 por minuto.

 } Processe suas impressões com a eficiência de um 

processador de 1 GHz e 512 MB de memória.

 } Os cartuchos de Toner™ Unison permitem a impressão de 

até 6.000 páginas** em alta qualidade.

 } Carregue e imprima até 250 páginas sem se precisar 

reabastecer ou alimentar manualmente.

 } Envie e receba faxes com fax analógico incluído.

 } A bandeja de papel aceita papéis de tamanho A6 até 

o formato oficio, além de ser possível utilizar tamanhos 

menores e envelopes no alimentador manual.

A combinação perfeita

 } As dimensões compactas de apenas 16,4 polegadas de 

largura, 14,2 polegadas de profundidade e 13,9 polegadas 

de altura (41,5 cm de largura x 36 cm de profundidade x 

35,2 cm de altura) permitem que ela caiba em quase todos 

os lugares.

 } O Wi-Fi padrão suporta dispositivos desktop e móveis e 

complementa as conexões Ethernet e USB da MFP.

 } O LCD com duas linhas permite configurar, alterar e 

monitorar informações vitais do sistema.

MB2236adw

Segurança integrada no produto

 } Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark, você 

mantém a segurança das suas informações no documento, 

no dispositivo, na rede e em todos os outros pontos 

de contato.

 } Uma vasta gama de recursos incorporados protege o 

dispositivo contra ataques.

Desenhadas pensando no planeta

 } 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 declarado monocromático contínuo médio em modo de impressão de um lado (simples) a esse número de páginas de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento real 
varia consideravelmente com base em muitos fatores.  Consulte www.lexmark.com/yields para obter mais informações.



© 2019 Lexmark. Todos os direitos reservados.
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Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL (http://ww.openssl.org/).

Especificações do produto Lexmark MB2236adw

Imprimir
Visor Ecrã LCD monocromático APA (All Points Addressable) de 2 linhas

Velocidade de impressão: Até6 mono: 34 ppm (páginas por minuto)

Tempo para a 1ª página mono: 8 segundos

Resolução de impressão mono: Qualidade de imagem 1.200, Qualidade de imagem 2.400, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp

Memória standard: 512 MB / máximo: 512 MB

Disco rígido Não disponível

Volume de Páginas Mensal Recomendado2 250 - 2500 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até3 30000 Páginas ao mês

Copia
Velocidade de cópia: Até6 mono: 34 cpm

Tempo para a 1ª cópia mono: 8.5 segundos

Digitalizar
Tipo de Scanner / Digitalização Scanner de base plana com ADF / ADF: Simplex

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até mono: 23 / 25 Lados por minuto / cor: 7 / 8 Lados por minuto

Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/
Digitalização: Até

ADF: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Envia fax
Velocidade do Modem Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Suprimentos7

Capacidades dos toners1 até: Toner de elevada capacidade para 3.000 páginas, Toner de capacidade extra para 6.000 páginas, Toner para 1.200 
páginas

Capacidade Estimada da unidade de 
processamento de imagens: Até

12000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de 
aproximadamente 5%.

Consumíveis entregues com o equipamento1 Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 7.00 páginas

Manuseio de Papel
Manuseamento de papel incluído Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha

Capacidade de alimentação de papel: Até standard: 251 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 251 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade saída de papel: Até standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Tipos de papel suportados Cartolina, Envelopes, Papel etiquetas, Papel normal, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Tamanhos de papel suportados 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, Envelope C5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 
Statement, Universal, Oficio, A6

Geral4

Conectividade standard Rápida Ethernet, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), 802.11b/g/n Sem Fios

Nível de ruído em funcionamento impressão: 52 dBA / cópia: 55 dBA / digitalização: 52 dBA

Ambiente Recomendado de Funcionamento Humidade: 15 a 80% humidade relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitude: 0 - 2.896 Metros

Garantia do produto 01 ano de garantia – Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-
produto

Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso 352 x 415 x 360 mm / 10 kg

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

eventuais erros ou omissões.

lexmark.com.br

1 Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. 2”Volume de página mensal recomendado” 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 do intervalo indicado 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 do papel e orientação da alimentação, 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 norma ISO / IEC 
24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7O produto funciona apenas com os toners de substituição 
concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.


