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Geschikt voor grote afdrukvolumes en uitgerust met 

onderdelen met lange levensduur, adequate beveiliging en 

geavanceerde finishingfuncties is de Lexmark MS911de de 

ultieme zwart-wit SRA3-printer van Lexmark.

Geavanceerde functies en opties

Met de Lexmark MS911de zwart-wit laserprinter krijgt uw 

onderneming de beschikking over snelheid, connectiviteit, 

beveiliging, een duurzaam ontwerp, een op de gebruiker 

georiënteerde interface en geavanceerde finishing-

mogelijkheden - ondersteund door de unieke Lexmark 

gebruikerservaring, service-opties en uitgebreid aanbod aan 

software oplossingen.

Maximale prestaties, minder onderbrekingen

Snel afdrukken: De MS911de drukt af met een snelheid tot 55 

pagina's per minuut, met een tijd tot de eerste pagina van 

slechts 5,5 seconden. Het snelle afdrukmechanisme wordt 

ondersteund door een krachtige 800 MHz dual-core processor 

en tot 2,5 GB uit te breiden geheugen, en zorgt zo voor snelle 

uitvoer en tevreden gebruikers.

Grote invoercapaciteit: De printer heeft standaard een 

invoercapaciteit van 1000 vel, verdeeld over twee 500 vel 

papierlades, en een 150 vel multipurpose lader. Met extra 

optionele papierladers kan de totale invoercapaciteit worden 

uitgebreid tot 6650 vel. De laden beschikken over LED-lampjes 

die duidelijk waarschuwen wanneer het papier bijna of helemaal 

op is.

Hoog uitvoervolume: Dankzij de maximale maandelijkse 

gebruiksindicatie van 300.000 pagina's voldoet deze printer aan 

uw meest veeleisende uitvoerbehoeften voor zowel gangbare 

afdruktaken als taken op SRA3-formaat.

Onderdelen met lange levensduur: Met een levensduur van zo'n 

125.000 pagina's voor de fotoconductor unit en zelfs tot zo'n 

720.000 pagina's voor de fuser unit hoeven tijdens de levensduur 

van deze printer minder onderdelen te worden vervangen. Er wordt 

hiermee niet alleen bespaard op grondstoffen; het betekent ook 

minder onderhoud en minder onderbrekingen.

Aan het werk in het netwerk

Aansluitingen: Via Gigabit Ethernet kan de MS911de direct worden 

aangesloten op standaardnetwerken, en meerdere USB 2.0- en 

(optioneel) parallelle poorten zorgen voor verbinding met 

afzonderlijke apparaten. Optionele draadloze (802.11n) verbinding 

voor flexibele plaatsingsmogelijkheden bij gebruik van 

draadloze netwerken.

Protocollen: De MS911de ondersteunt vrijwel alle 

afdrukprotocollen, zodat probleemloos kan worden afgedrukt vanaf 

elk apparaat en vanuit elk programma met afdrukmogelijkheid.

Mobiel afdrukken: Het is een groot apparaat en staat op een vaste 

plaats. Maar uw gebruikers zitten niet steeds op dezelfde plek. 

Dankzij Lexmark Mobile Print kunnen ze vanaf iedere plek 

afdrukken via mobiele apparaten*, en natuurlijk ook vanaf 

gewone desktopcomputers.

Uitgebreide beveiliging

Print Release: Met optionele kaartlezers kan de MS911de printer de 

identiteit van een gebruiker verifiëren voordat een door deze 

gebruiker verzonden afdruktaak wordt vrijgegeven, of de gebruiker 

laten kiezen welke bestanden deze wil laten afdrukken.

Beheer op afstand: Apparaatinstellingen (beveiliging, 

standaardinstellingen, waarschuwingen voor verbruiksmaterialen 

enz.) kunnen via een browser worden bekeken en gewijzigd als de 

printer met het netwerk is verbonden.

Lexmark MS911de

ZWART-WIT LASERPRINTER

MS911de

*Meer informatie over de mobiele oplossingen van Lexmark vindt u op lexmark.com/mobile
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Netwerkbeveiliging: Een uitgebreide reeks beveiligings-

voorzieningen en -protocollen voor bedrijfsnetwerken 

beschermen uw apparaat, uw gegevens en uw netwerk (o.a. 

SNMPv3 en IPSEC).

Beveiligde opslag: De (optionele) gecodeerde vaste schijf heeft 

geavanceerde functies, zoals automatisch of handmatig wissen 

als de schijf uit bedrijf wordt genomen, om te zorgen dat 

vertrouwelijke informatie niet in verkeerde handen valt.

Duurzaam ontwerp

Energiezuinige slaapstanden: Wanneer de MS911de niet wordt 

gebruikt, gaat deze in de slaapstand. Het stroomverbruik daalt 

dan naar minder dan vier watt, minder dan een normaal 

nachtlampje. 

Dubbelzijdig afdrukken: Geïntegreerde duplex-unit voor 

dubbelzijdig afdrukken, een functie die door de gebruiker te 

selecteren is. Hiermee wordt papier bespaard zonder dat dit 

extra tijd kost, want elke zijde van een vel wordt afgedrukt met 

de nominale snelheid van de printer.

Certificeringen: EPEAT Silver- en 2014+ Energy Star-certificaten 

bewijzen hoe energiezuinig de printer is.

Hogere productiviteit begint hier

Het kantelbare 10,9 cm kleuren touchscreen van de MS911de 

informeert gebruikers over de status van het apparaat en 

eventuele foutmeldingen, en geeft visuele aanwijzingen voor 

taken zoals het verhelpen van papierstoringen.

Het duidelijke display kan optioneel worden vergroot of 

kleurnegatief worden weergegeven, zodat het ook geschikt is 

voor gebruikers met visuele beperkingen.

En met de innovatieve e-Task-gebruikersinterface van Lexmark 

wordt het heel eenvoudig om gebruik te maken van vooraf 

geïnstalleerde oplossingen zoals:

Forms and Favorites: Online formulieren zijn meteen 

beschikbaar vanaf vrijwel elke printer of multifunctional (MFP) 

van Lexmark, waardoor werkprocessen worden vereenvoudigd 

en gestroomlijnd.

Eco-Settings: Kies uit verschillende afdrukinstellingen waarmee 

u energie, papier en toner kunt besparen. Gebruik deze 

instellingen om de impact van uw printer op het milieu 

te verminderen.

Background and Idle Screen: Verander de achtergrond van het 

touchscreen op uw Lexmark printer, net zoals de 

bureaubladachtergrond van uw computer. Met de Background 

and Idle Screen-oplossing kunt u zo vaak als u wilt een 

afbeelding uploaden, of het nu gaat om uw bedrijfslogo of om 

afbeeldingen met informatie over bepaalde projecten 

of aanbiedingen.

Extra oplossingen:

Lexmark Print Management: Verbeter de efficiëntie van uw 

uitvoeromgeving door minder onnodige afdrukken te maken, en zie 

hoe uw uitvoerinfrastructuur wordt benut.

Smart Card Authentication van Lexmark: Een uitgebreide 

verzameling apps maakt het mogelijk beveiligde 

smartcardverificatie te gebruiken voor printers en multifunctionals 

van Lexmark.

Geavanceerde finishingopties

Geïntegreerde finisher: Deze optionele geïntegreerde finisher kan 

tot 50 vel nieten op één plaats, of afdruktaken gescheiden 

stapelen, zonder dat de printer meer ruimte inneemt.

Finisher voor nieten en perforeren: De optionele finisher die naast 

de printer komt te staan kan gescheiden stapelen, nieten op 

meerdere plaatsen en perforeren in de meestgebruikte 

configuraties. De niet- en perforatiesnelheid van deze finisher is 

gelijk aan de nominale maximum afdruksnelheid van de printer, 

zodat efficiency gewaarborgd is.

Booklet finisher: Er is ook een optionele finisher met automatische 

vouwfunctie, waarmee u in drieën gevouwen documenten kunt 

maken, of gehecht gebrocheerde boekjes, naast alle opties van de 

finisher met niet- en perforeerfunctie.

De Lexmark gebruikerservaring

Uw gebruikers zullen de consistente gebruikersinterface van 

Lexmark apparaten zeker weten te waarderen. En alle Lexmark 

apparaten komen volledig tot hun recht als onderdeel van de 

Managed Print Services (MPS) van Lexmark en het wereldwijde 

Lexmark servicenetwerk, dat ervoor zorgt dat de MS911de optimaal 

beschikbaar is, met minder onderhoudsperikelen.

LEXMARK MS911de
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Productspecificaties Lexmark MS911de
Afdrukken

Display Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen

Afdruksnelheid: tot⁵ zwart: 55 pagina's per minuut

Tijd tot de eerste pagina: in zwart: < 5,5 seconden

Afdrukkwaliteit zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Geheugen / Processor standaard: 512 MB / maximum: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Vaste schijf Optioneel

Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume² 15.000 - 59.000 pagina's

Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot³ 300.000 pagina's per maand

Supplies

Rendement cartridges¹ 32.500-page cartridge

Photoconductor rendement: tot⁴ 125.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak

Cartridge(s) meegeleverd¹ 21.000 pagina's starter tonercartridge

Papierverwerking

Standaard papierverwerking 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade

Optionele papierverwerking Finisher (nieten en perforeren), Finisher (nieten), 2500 vel tandem papierlader, 3000 vel papierlader, Booklet finisher, 2x 500 vel papierladers

Invoercapaciteit: tot standaard: 1150 vel / maximum: 6650 vel

Uitvoercapaciteit: tot standaard: 250 vel / maximum: 3500 vel

Ondersteunde mediatypes Karton, Enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Transparanten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie.

Ondersteunde mediaformaten 10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A3, A4, A5, B5 envelop, C5 envelop, DL envelop, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, 
Universeel aan te passen afmetingen, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Algemeen

Aansluitmogelijkheden (std.) Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed 
gecertificeerd), Twee USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)

Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale 
aansluitingen

MarkNet 8350 802.11b/g/n wireless (intern) / Seriële RS-232C interface-kaart, 1284-B parallelle interface-kaart

Geluidsniveau afdrukken: 54 dBA

Omgevingsspecificaties Hoogte: 0 - 2500 meter, Luchtvochtigheid: 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 30°C

Garantie 1 jaar on-site garantie

Afmetingen / Gewicht HxBxD: 770 x 615 x 697 mm / 74 kg

Productfuncties

Standaard
Optioneel

10,9 cm kleuren touchscreen

Houder met toetsenbord

150 vel multipurpose lader

3000 vel papierlader

2500 vel tandem 
papierlader of 2x 500 
vel papierladers

500 vel papierlade

500 vel papierlade

Booklet finisher 
of Finisher (nieten 
en perforeren)

SolutionsTot 55 ppm SRA3 
formaat

10,9 cm 
kleuren 

touchscreen

Finishing
functies

Beveiligd

LEXMARK MS911de

¹Gemiddeld rendement van aantal standaard pagina's bepaald volgens ISO/IEC 19752-norm. ²Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers 
op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening 
houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. ³De maximale maandelijkse gebruiksindicatie 
is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. ⁴Andere factoren 

die invloed hebben op het rendement zijn de afdruksnelheid, papierformaat en lengterichting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de 
afdruktaken. ⁵Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.
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Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn handelsmerken van Lexmark International, 
Inc. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere 
landen. ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten. 
Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders. © 2014 Lexmark 
International, Inc. 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550. Informatie in dit document 
kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc.

www.lexmark.nl


