
Двата модела принтери Lexmark 

MS317 / MS417 предлагат отлична 

производителност, сигурност, 

използваемост и полза, както за 

отпечатване за служебни цели на 

малкия бизнес, така и за малки 

работни групи във фирмите.

Производителност и сигурност 
за бизнеси с всякакви размери

Принтерите Lexmark MS317 / MS417 

предоставят полза и производителност, 

които са типични за по-скъпи принтери. 

Дори най-евтиният модел предлага 

двустранен печат, фюзер с моментално 

включване, панел с дисплей, Ethernet, 

USB и паралелни портове, както и 

опции за безжичен печат и по-висок 

входен капацитет. MS417dn разполага 

с цветен LCD дисплей, поверителен 

печат, поддръжка за касети с тонер със 

свръхвисок капацитет и препоръчителен 

месечен обем до 7200 страници. И 

са достатъчно компактни, за да се 

поберат навсякъде.

Печелете със скорост, 
обем и надеждност

Отпечатвайте бързо сложни 

документи: Отпечатвайте лесно 

документи, съдържащи много 

графики и изображения, с до 

256 MB памет (MS417dn), мощен 

800 MHz двуядрен процесор и  

високоскоростна свързаност.

Свършете си бързо работата: 

Насладете се на по-кратко време за 

печат със скорост до 38 страници в 

минута*, както и фюзер с моментално 

включване, който отпечатва първата ви 

страница само за 6.5 секунди.

Работете без прекъсване: капацитет от 

до 850 листа и опция за касета с тонер 

със свръхвисок капацитет*, няма да 

се налага толкова често да добавяте 

хартия или да сменяте касети.

Надеждна производителност: 

Отпечатвайте лесно хиляди страници 

на месец с по-малко проблеми при 

поддръжката благодарение на нашата 

модерна технология за боравене 

с хартията.

Монохромни лазерни принтери

Наблюдавайте и 
управлявайте печата

Конфигурация на принтера и 

наблюдаване на състоянието: 

Дисплеите 

на принтерите варират от двуредов 

LCD на MS317dn до 6 см цветен LCD 

на MS417dn. Те не само спомагат за 

конфигурацията на устройството, но и ви 

информират за състоянието на принтера 

и заданието за печат.

Поверителен печат: MS417dn разполага 

с клавиатура, която гарантира, че 

само лицето, изпратило заданието за 

печат, ще го вземе – независимо дали 

е изпратено от съседното бюро или от 

другия край на света.

Отдалечена управляемост: 

Управлявайте настройките на принтера 

от всеки 

браузър (когато е свързан към 

мрежата), включително настройките 

за защита, тези по подразбиране, 

предупрежденията за консумативи 

и други.

Защита на мрежата: Вграден е пълен 

набор от функции и протоколи за 

мрежова защита от организационен 

клас, за да защитават вашето 

устройство, 

информацията и мрежата ви от 

неупълномощен достъп.

MS417dn

Lexmark MS317 
и MS417

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityДо 38 стр.мин. Мрежа Двустранен печат Еко режим

*Валидно за MS417dn
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Свържете се с вашия свят

Свързване: Мрежова връзка Gigabit 

Ethernet (10/100 Ethernet на MS317dn) 

ви свързва мигновено към стандартните 

мрежи, докато USB 2.0 и паралелни 

портове предоставят връзка към отделни 

изходи 

на устройства. Предлаганата като опция 

безжична свързаност (802.11n) поддържа 

гъвкаво разполагане на принтера в 

безжични мрежи.

Протоколи: TСерията поддържа почти 

всички протоколи за печат, което 

гарантира безпроблемно отпечатване 

от всяко устройство или приложение с 

възможности за печат.

Мобилен печат: С MS417dn можете 

да отпечатвате от всяко устройство с 

iOS или Android чрез приложението за 

мобилен печат на Lexmark.

Качество на печат

Печат с висока разделителна 

способност: С разделителна способност 

до 1200x1200 dpi изображенията и 

графиките остават ясни.

Подобрен тонер: Системата с тонер 

Lexmark Unison™ оптимизира работата 

на принтера, като осигурява наситени 

черни цветове и смекчени сиви тонове 

от първата до последната отпечатана 

страница, без избледняване.

Икономия на ресурси, 
икономия на пари

Двустранен печат: Вградената функция 

за двустранен печат по подразбиране 

спестява хартия.

Режими за спестяване на енергия: 

Режимите за тих печат, хибернация и 

екологичен печат автоматично 

намаляват шума, като пестят хартия 

и енергия.

Бърз фюзер: Фюзерът с моментално 

включване елиминира дългото 

загряване на по-старите технологии.

Икономичен печатан: Отделните модули 

за подаване на тонер и създаване на 

образ осигуряват качество на печат и 

спестяват хартия, докато опцията за 

касета с тонер със свръхвисок капацитет 

(MS417dn) намалява смяната на тонера, 

намесата на потребителя и отпадъците. 

Освен това тонерът Unison™ с нисък 

коефициент на триене има по-добър 

поток, намалява 

отпадъците и ограничава износването 

на вътрешните компоненти.

Полезен помощник 
за принтиране

Благодарение на лесната им настройка 

и пълна съвместимост с операционните 

ви системи и мрежи, с принтерите 

MS317и MS417 ще сте готови да 

започнете за броени минути. Техните 

лесни за използване контролни панели, 

модерни дисплеи и уеб интерфейс за 

отдалечен 

достъп ще ви информират за 

състоянието на устройството и нивата на 

консумативите. А системата за тонер без 

нужда от разклащане, както и опцията 

за касети с тонер със свръхвисок 

капацитет (MS417dn) намаляват 

боравенето с консумативи.

Гарантиращо 
спокойствие обслужване

Lexmark застава зад принтерите MS317 

и MS417, за да ви осигури максимално 

време на работа без прекъсване и 

да намали притесненията относно 

сервизното обслужване. Тяхната 

стандартна едногодишна гаранция 

включва  множество възможности за 

връзка, включително чрез телефон и 

отдалечено съдействие.

Монохромни лазерни принтери

lexmark.com
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Функции на лазерни принтери MS317 и MS417

lexmark.com

Product specifications Lexmark MS317dn Lexmark MS417dn
Печат
Дисплей 2-линеен, адресируем във всички точки 

[APA] едноцветен LCD дисплей
60 мм цветен LCD екран

Скорост на печат: До1 монохромно: 33 стр.в мин. монохромно: 38 стр.в мин.
Време до първа страница: възможно най-
бързо

монохромно: 6.5 секунди

Резолюция на печата монохромно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality
Памет / Процесор Стандартна: 128 MB / mаксимална: 128 MB / Dual Core, 800 MHz Стандартна: 256 MB / mаксимална: 256 MB / Dual Core, 800 MHz
Твърд диск Не е налична
Препоръчано месечно натоварване6 500 - 2500 Страници 750 - 7200 Страници
Максимално месечно натоварване: До:5 50000 Страници на месец 100000 Страници на месец
Supplies2

Капацитети на касетата за лазерни 
принтери

до: Среден капацитет на стандартна страница, обявен в 
съответствие с ISO/IEC 19752., касета за 2 500 страници

до: Среден капацитет на стандартна страница, обявен 
в съответствие с ISO/IEC 19752., Касета със свръхвисок 

капацитет за 8 500 страници, касета за 2 500 страници
Приблизителен капацитет на модул за 
създаване на образа: До3

60000 страници, базирано на 3  средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие

Касета(и) която се доставя с продукта 1 500-страници стартов консуматив по Програмата за връщане 2 500-страници стартов консуматив по Програмата за връщане
Подаване на хартията
Стандартно подаване на листа Интегриран дуплекс, Изходяща тава за 150 листа, Многоцелево подаващо устройство 

за подаване на 50 листа, Интегриран тава за 250 листа
Избор за подаване на листа Заключваща се тава за 550 листа, Тава за 550 листа, Тава за 250 листа
Капацитет входящи листа: До стандартно: 300 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 850 страници 20 lb или 75 гр.см.
Капацитет изходящи листа: До стандартно: 150 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 150 страници 20 lb или 75 гр.см.
Поддържани типове хартия Вижте ръководството за вид картон и етикети., Прозрачни фолиа, Обикновена хартия, Хартиени етикети, Пликове, Картон
Поддържан размер на хартиения носител A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Плик, A5, A4, 9 Плик, 7 3/4 Плик, 10 Плик
Основен4

Стандартен Порт Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), също така работи с 
1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type 

B), Двупосочен паралел за Centronics IEEE 1284

Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed 
Certified (Type B), Двупосочен паралел за Centronics IEEE 1284

Опция - Мрежови Порт MarkNet N8352 802.11b/g/n Безжичен, Външен  
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

MarkNet N8352 802.11b/g/n Безжичен

Ниво на шума при работещ печата: 53 dBA печата: 54 dBA
Специфика на работната среда Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)
Гаранциа на продукта 1-Year Return-to-Base Service
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло 263 x 399 x 382 мм / 14.0 кг 263 x 399 x 382 мм / 14.2 кг

Стандартно
Допълнително

Многоцелево подаващо 
устройство за 

6 см цветен LCD

Входяща тава за 250 листа

Входяща тава за 250 листа / 
550 листа

Регулируема поставка
Въртящ се шкаф

Многоцелево подаващо 
устройство за подаване на 

2-редов LCD

Входяща тава за 250 листа

Входяща тава за 250 листа / 
550 листа

1Продуктът работи само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. 2Продуктът работи 
само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. 3Действителният капацитет може да 
се различава според други фактори като скоростта на устройството, размера на хартията и ориентацията на подаването, запълването с тонер, тавата източник, процента изцяло 
черно-бял печат и средната сложност на заданията за печат. 4Принтерите са продадени при определен лиценз / споразумение условия. Вижте www.lexmark.com / printerlicense 
за подробности. 5Месечното натоварване е дефиниция за максималния брой отпечатани страници за един месец. Тази мерна система предоставя сравнение на здравината на 
принтера или многофункционалното устройство. 6Препоръчано месечно натоварване обем на отпечатани страници, който помага на клиенти да определят възможностите на 
продукта на Lexmark, базира се на усреднен брой страници от клиенти план за отпечатване на устройството всеки месец.
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www.lexmark.com

© 2017 Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани 
в Съединените щати и/или други държави. Всички други търговски марки са собственост на 
съответните притежатели. ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка в САЩ. 
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