
Piękne i trwałe kolory.

Lexmark CS796de kolorowa drukarka laserowa

Kolor Ekran 
dotykowy

Rozwiązania Do    
47 str./min

Drukowanie 
dwustronne

Sieć

Prezentowany model zawiera dodatkowe wyposażenie opcjonalne



Lexmark CS796de - główne cechy produktu

Dlaczego Lexmark?
Lexmark, powstały w Lexington w stanie Kentucky w 1991 r. po wydzieleniu 
z IBM, jest jedną z niewielu amerykańskich firm, które posiadają laserowe i 
kolorowe technologie druku, rozwijają je i wprowadzają na rynek. Lexmark 
dokłada wszelkich starań, by wytwarzać niezawodne produkty o bardzo 
wysokiej jakości — zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Ekoodpowiedzialność. Odpowiedzialne drukowanie oznacza korzyści dla wszystkich 
— dla firmy, jej budżetu i środowiska naturalnego. Wielokrotnie nagradzane produkty 
Lexmarka są projektowane z myślą o łatwości obsługi, wysokiej jakości wydruków 
i niezawodnym działaniu. Są wyposażane w nowatorskie rozwiązania techniczne, 
które pozwalają zmniejszyć ilość wkładów drukujących zużywanych w całym okresie 
eksploatacji, a także zaoszczędzić papier i energię. Naszym celem jest tworzenie i 
oferowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań w sposób odpowiedzialny pod 
względem ekologicznym.

Program zwrotu zużytych wkładów drukujących Lexmarka działa na całym świecie. 
Użytkownicy mogą na wiele sposobów i bezpłatnie oddać puste wkłady do Lexmarka lub 
do punktów zbiórki naszych partnerów.
Naszym celem jest ułatwianie robienia rzeczy słusznych.

Zrób trwałe wrażenie dzięki naszym nagradzanym urządzeniom 
kolorowym. 
Drukowane dokumenty stanowią ważne świadectwo — kształtują wizerunek 
Twojej firmy. Właśnie dlatego kolorowe drukarki laserowe Lexmark pomagają 
przedsiębiorstwom w zwiększaniu produktywności i prezentowaniu się w atrakcyjnych 
barwach. Dzięki możliwości wykonywania profesjonalnych wydruków kolorowych na 
miejscu możesz zwiększyć oddziaływanie dokumentów firmowych i zaoszczędzić 
rezygnując z potrzeby zlecania wydruków podwykonawcom. Lexmark oferuje również 
wiele narzędzi do zarządzania dostępem do drukowania w kolorze i do zarządzania 
kosztami.

Ochrona środowiska to wspólny obowiązek 
Poprzez współpracę z grupami branżowymi Lexmark pomaga w formułowaniu 
standardów i wytycznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Należymy m.in. do następujących stowarzyszeń:
AeA Europe 
American National Standards Institute (ANSI) 
Ecma International 
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) 
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA) 
Information Technology Industry Council (ITI) 
ITI Environmental Leadership Council



Lexmark CS796de - informacje ogólne

Elastyczność. Duża liczba dostępnych modeli pozwala wybrać ten, który najlepiej odpowiada 
potrzebom. Szeroki wybór opcji i modułów wykańczających, charakterystyczny dla znacznie 
droższych urządzeń.

l	 	Niezawodny mechanizm podawania papieru obsługuje różnorodne nośniki, m.in. karty, etykiety, 
odporne na promieniowanie UV nośniki do zastosowań zewnętrznych oraz banery.

l	 	Rozbudowane opcje wyjściowe, w tym mailbox 5-półkowy, które można przydzielić użytkownikom, 
układacz offsetowy, finiszer ze zszywający oraz finiszer zszywający z dziurkaczem.

l	 	 Możliwość rozbudowy podajników nawet do 3200 arkuszy za pomocą podajnika o dużej 
pojemności i dodatkowej szuflady.

l	 	Karty komunikacyjne i karty z oprogramowaniem umożliwiają integrację z większością środowisk IT.

Łatwa i intuicyjna obsługa. Urządzenie Lexmark CS796de zostało zaprojektowane z 
myślą o łatwej obsłudze i obsłudze.
l	 	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala i potwierdzenia akustyczne pozwalają 

intuicyjnie wykonywać zadania.
l	 	Funkcje podglądu wydruku pomagają wybrać dokumenty lub określone strony w 

dokumencie.
l	 	Kontrolki kierunkowe na urządzeniu sygnalizują etapy wykonywanych zadań.
l	 	 Ustawienia takie jak drukowanie dwustronne czy zszywanie można zmienić w urządzeniu.
l	 	 Dostępne jest oprogramowanie do zarządzania flotą urządzeń.
l	 	 Przycisk Sleep i tryb hibernacji pozwalają obniżyć koszty zużycia energii.

Niezrównana jakość kolorowych wydruków. Lexmark CS796de powstał z myślą o 
potrzebach środowisk, które intensywnie drukują kolorze. Nasycone kolorami, profesjonalne wydruki i 
możliwość drukowania na różnorodnych nośnikach pozwalają na realizację więcej zadań drukowania 
w kolorze bez konieczności zlecania ich na zewnątrz. Zaawansowana technologia laserowego druku 
kolorowego w urządzeniu CS796de pozwala uzyskać znakomite, powtarzalne kolory od pierwszej do 
ostatniej strony.

l	 	Kaseta z tonerem o ekstra wysokiej wydajności pozwala na wydrukowanie do 20 000* stron.

l	 Druk z szybkością do 47 str./min w czerni i w kolorze.

l	 	Kalibracja PANTONE® zapewnia powtarzalne odcienie kolorów.

l	 	Technologia Named Colour Replacement pozwala na łatwe odwzorowanie barw.

l	 	Technologia Lexmark Colour Care pozwala zarządzać wykorzystaniem koloru i kontrolować koszty.

l	 	Błyskawicznie nagrzewająca się grzałka utrwalająca ogranicza zużycie energii i skraca czas 
drukowania pierwszej strony.

* Wydajność przy około 5-procentowym pokryciu każdym kolorem



Rozwiązania Lexmarka pozwalają ograniczyć zbędne wydruki i 
uprościć pracę. Drukarka CS796de jest wyposażona w platformę 
Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), dzięki której 
można zainstalować bezpośrednio na urządzeniu cały szereg 
aplikacji. Rozwiązania zostały opracowane z myślą o większej 
produktywności oraz uproszczeniu — a nawet wyeliminowaniu 
— procesów wymagających dużych ilości papieru.

Rozwiązania, które 
oszczędzają czas i pieniądze

Showroom

Przygotuj prosty, przewijany pokaz 
slajdów i promuj swoją firmę lub produkty 
bezpośrednio na ekranie wyświetlacza. 
Możesz też zostawić ważne wiadomości dla 
klientów i pracowników.

Eco-Settings

Do wyboru jest wiele ustawień drukowania, 
które pomagają zmniejszyć zużycie energii, 
papieru i tonera.

Background and Idle Screen

Tłem ekranu dotykowego może być logo 
firmy, niestandardowy obraz, specjalna 
wiadomość lub jeden z gotowych ekranów.

Następujące rozwiązania są fabrycznie 
zainstalowane  CS796de:

Forms and Favorites
Pozwala na eliminowanie odpadów 
i marnotrawstwa, jakie wiążą się z 
poddrukowanymi formularzami. Często 
drukowane formularze, materiały 
marketingowe i inne dokumenty można 
przechowywać online, a następnie 
drukować na żądanie.

Sterowanie dotykiem. Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task jest 
głównym środkiem komunikacji z urządzeniem. Łatwy w konfiguracji ekran o 
przekątnej 4,3 cala pozwala na podgląd miniatur dokumentów przed wydrukiem 
oraz modyfikowanie zadań drukowania bezpośrednio w urządzeniu. Można nawet 
przeglądać, wybierać i drukować konkretne strony bezpośrednio za pomocą ekranu 
dotykowego. Łatwy w użyciu, intuicyjny sposób nawigacji umożliwia szybki dostęp 
do najczęściej używanych funkcji i skrótów. 

Lexmark CS796de - rozwiązania



Lexmark CS796de - kolor

Kolory Lexmarka. Wyróżnij swoją markę i zwiększ jej wiarygodność, korzystając 
z kolorów, dzięki którym klienci przekonają się do Twoich produktów i usług oraz lepiej je 
zapamiętają.

Doskonała reprodukcja barw sprawia, że urządzenie Lexmark CS796de idealnie nadaje się 
do drukowania raportów, kolorowych arkuszy kalkulacyjnych i oznakowań na żądanie.

Przekazując klientowi kolorowy dokument wysokiej jakości, zapewniasz sobie lepszą 
komunikację i jednocześnie promujesz swoją firmę. Dzięki technologii kolorowego druku 
laserowego Lexmarka profesjonalizm Twoich dokumentów może w końcu zrównać się z 
profesjonalizmem całej Twojej firmy.

Standardy Lexmarka dotyczące bezpieczeństwa sieci, danych i 
urządzeń. 
Bezpieczeństwo danych jest dziś szczególnie ważne, zarówno dla małych, 
jak i dużych firm. Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka obejmują zarządzanie 
urządzeniem, zwiększanie jego odporności i zapewnienie sprawnego działania. Silne, 
wielowarstwowe zabezpieczenia są wbudowane w urządzenia.

Zarządzanie urządzeniem Oferowane narzędzia zapewniają dostęp administracyjny 
chroniony hasłem oraz obsługę protokołów HTTPS, SNMPv3, IPSec i 802.1x, co 
umożliwia zdalne monitorowanie urządzenia i zarządzanie nim.

Zwiększanie odporności urządzenia obejmuje filtrowanie portów oraz połączeń TCP, 
szyfrowanie dysku twardego i jego czyszczenie (jeśli jest zainstalowany dysk twardy) 
oraz podpisane cyfrowo aktualizacje oprogramowania sprzętowego, co zwiększa 
bezpieczeństwo interfejsów sieciowych urządzenia. 

Działanie urządzenia korzysta z funkcji uwierzytelniania użytkownika, wyszukiwania 
w książce adresowej za pośrednictwem protokołu LDAP przez SSL oraz blokowania 
urządzenia w celu ochrony danych użytkowników.

Lexmark wykazał siłę i determinację w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa 
przez:
l	 	Powołanie do życia grupy, która opracowała standardy IEEE 2600 dotyczące 

bezpieczeństwa urządzeń drukujących, oraz kierowanie jej pracami.
l	 	Uzyskanie statusu pierwszego producenta urządzeń drukujących, który stosuje 

całościowe podejście do swojej działalności, zgodne z ogólnymi wytycznymi 
amerykańskiego programu rządowego National Information Assurance Partnership 
(NIAP).



Funkcje pomagające w optymalizacji pracy

2) Elastyczne opcje wyjściowe

Cztery opcje wyjściowe do 
wyboru, w tym mailbox 5-pólkowy, 
układacz offsetowy, finiszer 
zszywający i finiszer zszywający i 
dziurkujący.

3) Bezpośredni port USB 

Port USB z przodu umożliwia 
podgląd i drukowanie z pamięci 
przenośnej i jest zgodny 
z większością formatów 
drukowalnych plików graficznych.

4) Rozwiązania Lexmarka

Można zmniejszyć liczbę 
niepotrzebnych wydruków i 
uprościć procesy w firmie za 
pomocą aplikacji fabrycznie 
instalowanych w urządzeniu. 
Wybierz dodatkowe rozwiązania 
Lexmarka, aby dopasować je 
do swoich unikalnych procesów 
obiegu dokumentów.

7) Funkcje ekologiczne

Łatwe w obsłudze funkcje 
ułatwiają drukowanie 
przyjazne dla środowiska. 
Tryb ekologiczny zmniejsza 
zużycie papieru i tonera, a 
przycisk uśpienia umożliwia 
oszczędzanie energii.

6) Toner, który starcza na 
dłużej

Kaseta drukująca o bardzo 
wysokiej wydajności umożliwia 
wydrukowanie do 20 000* stron, 
co oznacza mniej interwencji, 
mniej zużytych kaset oraz niższe 
koszty.

5) Możliwość zwiększenia 
pojemności podajników 

Drukuj na różnych typach papieru 
i zwiększ łączną pojemność nawet 
do 3200 arkuszy.

1)  Intuicyjny kolorowy ekran 
dotykowy

 Kolorowy 4,3-calowy ekran 
dotykowy pozwala na łatwą 
i pewną obsługę drukarki 
dzięki inteligentnej i intuicyjnej 
nawigacji, prostemu dostępowi do 
rozwiązań obiegu dokumentów 
oraz możliwości przeglądania 
dokumentów i zadań drukowania.

Lexmark CS796de - najważniejsze cechy

Kolorowa drukarka 
laserowa Lexmark 
CS796de z opcjonalnymi 
szufladami wejściowymi, 
finiszerem i podstawą na 
kółkach

* Wydajność przy około 5-procentowym pokryciu każdym kolorem



Zgodne z kolorową drukarką laserową CS796de

Lexmark CS796de - konfigurowanie urządzenia

Symbol	 Model
47B0099	 Lexmark	CS796de

Symbol	 Tonery	/	kasety	z	tonerem
24B5831	 CS796	Zwrotna	kaseta	drukująca	z	tonerem	czarnym	(20	000	stron)
24B5828	 CS796	Zwrotna	kaseta	drukująca	z	tonerem	cyjan	(18	000	stron)
24B5829	 CS796	Zwrotna	kaseta	drukująca	z	tonerem	magenta	(18	000	stron)
24B5830	 CS796	Zwrotna	kaseta	drukująca	z	tonerem	żółtym	(18	000	stron)
25A0013	 Magazynek	ze	zszywkami	(3	opakowania)
C792X77G	 Pojemnik	na	zużyty	toner	do	C792,	X792

Symbol	 Obsługa	papieru
47B0110	 Szuflada	na	550	arkuszy	do	C792,	X792
47B0111	 Podajnik	o	dużej	pojemności	2000	arkuszy	do	C792,	X792
47B1101	 Mailbox	5-półkowy	do	C792,	X792
47B1102	 Układacz	offsetowy	na	500	arkuszy		do	C792,	X792
47B1100	 Finiszer	ze	zszywaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	X792
47B1103	 Finiszer	ze	zszywaczem	i	dziurkaczem	na	500	arkuszy	do	C792,	

X792
47B0112	 Moduł	dystansowy	do	C792,	X792
47B0113	 C792	Podajnik	na	papier	banerowy

Symbol	 Meble
47B0114	 Podstawa	na	kółkach	do	C792,	X792

Symbol	 Opcje	pamięci
1025041	 256	MB	pamięci	DRAM	DDR2

1025042	 512	MB	pamięci	DRAM	DDR2
1025043	 1024	MB	pamięci	DRAM	DDR2
14F0245	 Karta	pamięci	flash	256	MB
27X0014	 Dysk	twardy	160+	GB
30G0287	 Karta	z	czcionką	arabską
30G0828	 Karta	z	czcionką	japońską
30G0825	 Karta	z	czcionką	koreańską
30G0826	 Karta	z	czcionką	chińską	uproszczoną
30G0827	 Karta	z	czcionką	chińską	tradycyjną

Symbol	 Rozwiązania	programowe
47B1115	 Karta	do	emulacji	PRESCRIBE	do	C792
47B1113	 Karta	formularzy	i	kodów	kreskowych	do	C792
47B1114	 Karta	IPDS	do	C792
57X9000	 Karta	Lexmark	PrintCryption	do	C/X792,	C/X925

Symbol	 Połączenia
27X0030	 Serwer	druku	bezprzewodowego	MarkNet	N8250	802.11b/g/n
14F0037	 Serwer	druku	MarkNet	N8120	Gigabit	Ethernet
14F0042	 Serwer	druku	MarkNet	N8130	Fiber	Ethernet	100BaseFX/FL
14T0220	 Serwer	druku	Gigabit	Ethernet	MarkNet™	N7020	-	USB
1021294	 Kabel	USB	(2	m)
14F0000	 Karta	interfejsu	równoległego	1284-B
1021231	 Kabel	równoległy	(3,05	m)
14F0100	 Karta	interfejsu	szeregowego	RS-232C

Symbol	 Części	zamienne,	wymieniane	przez	użytkownika
40X7101	 Zestaw	konserwacyjny	grzałki	utrwalającej	do	C792,	X792	220-240V
40X7103	 Zestaw	konserwacyjny	modułu	transferu	do	C792,	X792

Symbol	 Części	zamienne	do	drukarek
40X6104	 Pick	Tire	for	Trays
40X7178	 MPF	Pick	Tires	and	Wear	Strip

Układacz	offsetowy	
na	500	arkuszy

lub

Finiszer	zszywający	
na	500	arkuszy

lub

Mailbox	5-półkowy

lub

Finiszer	
zszywająco-

dziurkujący	na	500	
arkuszy

Podstawa	na	
kółkach

(Wymagana	przy	
ustawianiu	na	

podłodze)

lub

Szuflada	na	550	
arkuszy

Podajnik	o	wysokiej	
pojemności	na	
2000	arkuszy

lub

Moduł	dystansowy

Szuflada	na	550	
arkuszy

Taca podająca na 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Wbudowany druk dwustronny

Odbiornik na 500 arkuszy

Standardowo

Opcjonalnie



Lexmark CS796de - dane techniczne

AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc. Informacja zawarta w tym dokumencie może 
ulec zmianie bez zapowiedzi. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. Lexmark i Lexmark 
ze znakiem rombu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA 
i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. PANTONE® 
jest zarejestrowanym znakiem handlowym Pantone, Inc. Ten produkt wykorzystuje technologię Adobe® 
Flash®. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź http://www.adobe.com/software/flash/about/

2 Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark 
w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje 
drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy 
użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność 
urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, 
częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. 3 Maksymalny miesięczny cykl pracy 
to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia 
możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy 
Lexmark.  4 Deklarowana średnia wydajność dla druku ciągłego w czerni i złożonego (CMY), w stronach 
standardowych, zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

Dane techniczne Lexmark CS796de
Drukowanie
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 4,3 cala z potwierdzeniem akustycznym
Szybkość druku do W czerni: 47 str./min. / W kolorze: 47 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony W czerni: 8 sek. / W kolorze: 8.5 sek.

Rozdzielczość druku W czerni: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / W kolorze: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Pamięć / Procesor Standardowo: 512 MB / Maksymalnie: 1536 MB

Dysk twardy Dostępny jako opcja

Zalecany nakład miesięczny2 2500 - 17000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy3 150000 str./miesiąc

Materiały eksploatacyjne
Tonery dostarczane z urządzeniem4 Kasety kolorowe (CMY) startowe zwrotne o wydajności 11 000 stron, Kaseta czarna startowa zwrotna na 8 500 stron

Obsługa papieru
Obsługa papieru standardowo Taca podająca na 550 arkuszy, Wbudowany moduł druku dwustronnego, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 500 arkuszy
Opcje obsługi papieru  Finiszer zszywająco-dziurkujący na 500 arkuszy, Finiszer zszywający na 500 arkuszy, Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy, Mailbox 

5-półkowy, Szuflada na 550 arkuszy, Układacz offsetowy na 500 arkuszy

Pojemność podajników: do Standardowo: 650 arkuszy / Maksymalnie: 3200 arkuszy

Pojemność odbiorników: do Standardowo: 500 arkuszy / Maksymalnie: 1000 arkuszy

Obsługiwane rodzaje nośników Banery, Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Zwykły papier, Media do zastosowań 
zewnętrznych, patrz: Card Stock & Label Guide, Etykiety winylowe, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste

Obsługiwane rozmiary nośników Universal, Letter, Statement, JIS-B5, Executive, Koperta C5, A5, Koperta 9, Koperta 10, Koperta 7 3/4, A4, Koperta B5, Koperta DL, Folio, Legal

Inne
Interfejsy standardowe Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z przodu zgodny ze 

specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją  Hi-Speed (Typ B)
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne Wewnętrzny serwer bezprzewodowy MarkNet™ N8250 802.1b/g/n, Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Wewnętrzna karta 

sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Wewnętrzny dwukierunkowy 
port równoległy 1284-B, Wewnętrzny port szeregowy RS-232C

Poziom hałasu Drukowanie : 52 dBA

Gwarancja 1 rok gwarancji, naprawa u klienta

Energy Star Tak

Warunki otoczenia w czasie pracy Wysokość n.p.m.: 0-3048 m, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 16 do 32°C

Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :  / Waga (kg) 515 x 566 x 512 mm / 50 kg


