
B2236dw
Kisméretű. Egyszerűen használható. 
Nagyszerű ár-érték arányú.

A kompakt, hálózati képességekkel felszerelt, megfizethető 

és nagy teljesítményű Lexmark B2236dw akár 34 oldal/

perces* fekete-fehér, kétoldalas nyomtatást nyújt. Az 

alapfelszereltséghez tartozó Wi-Fi bővített kapcsolódási 

képességet és a mobilkészülékek támogatását biztosítja, az 

1 GHz-es processzor és az 256 MB memória gondoskodik az 

erős teljesítményről, és a Lexmark védelmi megoldások teljes 

palettája segít megvédeni az érzékeny adatokat.

Több feladatot végezhet el 

 } Nyomtasson akár 34 oldalt percenként.*

 } Az 1 GHz-es kétmagos processzor és 256 MB memória 

könnyedén megbirkózik minden nyomtatási feladattal.

 } Az Unison™ csere festékkazetták akár 6000 kiváló 

minőségű oldalt** képesek nyomtatni.

 } Helyezze be és nyomtasson akár 250 lapot újratöltés vagy 

a lapok kézi adagolása nélkül.

 } A papírtálcában többféle nyomathordozót használhat 

az A6 és a Legal méretek között, valamint kisebb 

nyomathordozókat és borítékokat is a kézi adagolóban.

A megfelelő méret

 } Kompakt méretű: csak 35,5 cm széles, 33,3 cm mély és 

21,5 cm magas, így szinte bárhol elfér.

 } Az alapfelszereltséghez tartozó Wi-Fi támogatja 

az asztali számítógépeket és a mobilkészülékeket, 

kiegészítve az Ethernet- és USB-csatlakozókat.

 } Kétsoros LCD-kijelző segítségével konfigurálhatja, 

kezelheti és figyelheti a rendszer fontos információit.

B2236dw

Robusztus, beépített biztonsági megoldások

 } A Lexmark’ teljes biztonsági architektúrája megvédi 

az adatait —a dokumentumokban, az eszközökön, a 

hálózaton és mindenütt ezek között.

 } Számos beépített funkció erősíti meg a készüléket a 

támadások ellen.

Környezettudatos tervezés

 } Az energiakezelési funkciók csökkentik az 

energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.

 } Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt 

takarít meg.

 } A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagyűjtési 

Programon keresztül újrahasznosíthatja a 

használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információkért lásd: www.lexmark.com/
ISOspeeds.
** Csak fekete festék használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19752 szabványnak 
megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat.  További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt.



© Lexmark, 2019. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint 
embléma az Apple, Inc. védjegyei. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett végjegy. A Google Cloud Print™ a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® 

embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.  A 
többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).

Termékjellemzők Lexmark B2236dw

Nyomtatás
Kijelző 2-line All Points Addressable (APA) monochrome LCD display

Nyomtatási sebesség: Akár6 fekete: 34 lap/perc

Első oldal kinyomtatási ideje fekete: 7.9 másodperc

Nyomtatás felbontása fekete: 1200 Képminőség, 2400 képminőség, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Memória / Processzor alapmodell: 256 MB / maximális: 256 MB / 1 GHz, Dual Core MHz

Merevlemez Not Available

Javasolt havi terhelés2 250 - 2500 lap

Maximális havi terhelhetőség: akár3 30000 lap/hónap

Kellékanyag7

Kazetta nyomtatható oldalainak száma1 akár: 3,000-page High Yield Cartridge, 6,000-page Extra High Yield Cartridge, 1,200-page Cartridge

Képalkotó egység becsült kapacitása: akár 12000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva

A termékkel szállított festék1 ek: 700-page Black Starter Return Program Toner Cartridges

Papírkezelés
Papír kezelés alapkiépítés 250-Sheet Input, 150 lapos kimeneti tároló, Integrated Duplex, Single-Sheet Manual Feed

Bemeneti lapkapacitás: Akár alapkiépítés: 251 75 g/m2-es lapok / maximális: 251 75 g/m2-es lapok

Kimeneti lapkapacitás: Akár alapiépítés: 150 75 g/m2-es lapok / maximális: 150 75 g/m2-es lapok

Támogatott média típusok Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Támogatott média méretek 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, 
Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Általános4

Szabványos portok Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 802.11b/g/n Wireless

Zajszint: működés közben nyomtatás: 53 dBA

Különleges működési környezet Relatív páratartalom: 15 - 80%, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Magasság: 0 - 2896 méter

Garancia 1-Year Advanced Exchange, Next Business Day

Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / 
Súly

215 x 355 x 333 mm / 6.8 kg

A jelen brosúrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy 

a hiányosságokért.

lexmark.com

1 Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752. 2”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate 
Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per 
month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical 
customer usage. 3”Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric 
provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 4Printers are sold subject to certain license/agreement conditions.  See www.lexmark.
com/printerlicense for details. 5Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage 
of black-only printing and average print job complexity. 6Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more 
information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.
com/regions for more details.


