
 

Lexmark CS720/
CS725-serierna

CS720/CS725-serierna har egenskaper 

som ger utmärkt utskriftskvalitet, 

hög säkerhet och integrering till 

Lexmarks smarta skrivarekosystem, 

allt i en enkel och intuitiv design. 

Dessa egenskaper innebär att 

funktionerna och hållbarheten 

av multifunktionsenheter för 

arbetsgrupper kombineras med 

praktisk användning av egen, 

anpassad utskriftsenhet.

Supersnabba utskrifter som 
ökar produktiviteten

Lexmark CS720/CS725-serierna skriver ut 

upp till 47 sidor per minut3 i svart eller i 

färg. Därmed är de bland de snabbaste i 

sin klass*.

När stora volymer ska skrivas ut är det 

viktigt att det går fort, men de flesta jobb 

är ganska små – mindre än tre sidor. 

CS720/CS725-serierna skapar den första 

svarta sidan efter bara 5 sekunder och 

efter endast 5,5 sekunder för färgutskrifter. 

Mindre utskriftsjobb skrivs ofta ut redan 

innan användaren har hunnit resa sig från 

stolen och när utskriften startas direkt från 

pekskärmen är väntetiden minimal.

Bearbetningskapacitet för 
komplexa dokument

Att skriva ut grafikintensiva färgfiler är 

en utmaning för alla kontorsskrivare. 

Men med den mest kraftfulla 

utskriftshanteringen i sin klass* (med 

bland annat 1,2 GHz-processor med fyra 

kärnor, upp till 3 GB minne och hårddisk 

som tillval) kan CS720/CS725-serien enkelt 

ta sig an även komplexa dokument.

Färglaserskrivare 

4,3-tums 
(10,9 cm) 
pekskärm

Lösningar Upp till 

47 sidor/min3

Färg

*Klassen definieras som färglaserskrivare för A4-format i prisklassen mellan 500 och 999 EUR för CS720-klassen och mellan 1 000 och 1 499 EUR för CS725-klassen 
från november 2015. Jämförelsen bygger på tillverkarnas webbpris och publicerade hastighetsspecifikationer så som de rapporterats av BLI (Buyers Laboratory) från 
november 2015.

Tillförlitlig, 
flexibel materialhantering

Felmatningar och papperstrassel är 

både irriterande och ett slöseri med tid 

och resurser. CS720/CS725-serierna är 

utformade för att påfyllning och matning 

av material ska gå så enkelt och smidigt 

som möjligt.

Inmatningsflexibilitet: Med en högsta 

inmatningskapacitet på upp till 2 300 

sidor ger CS720/CS725-serierna 

massor av utskrifter utan tidskrävande 

papperspåfyllning. De enkla, universella 

inmatningsfacken gör att du kan använda 

kuvert eller material ned till A6-storlek utan 

att behöva bekymra dig för felmatningar. 

Den manuella 100-arksmataren går enkelt 

att komma åt och passar perfekt vid behov 

av särskilda materialtyper, till exempel 

stöd för 132 cm banderollmaterial.

Tillförlitlig inmatning: Lexmark CS720/

CS725-serierna är byggda med samma 

robusta materialhantering som Lexmarks 

allra bästa svartvita skrivare är kända 

för. Seriernas pappersfack är så gott 

som papperstrasselfria, tillverkade för 

att vara enormt tåliga och monterade på 

stålskenor – vilket ger ökad tillförlitlighet, 

användarvänlighet och livslängd, även i 

krävande miljöer.

Kvalitetsresultat för en 
professionell image

CS720/CS725-serierna erbjuder 

skrivarteknik som vanligtvis endast finns 

i dyrare färgenheter. De ger skarpa, 

enhetliga och jämna bilder och utskrifter 

som ser professionella ut.

Ultraskarp kvalitet: CS720/CS725-

serierna har Lexmarks ultraskarpa 

4800-färgkvalitet (4800 CQ) och 

maximal utskriftshastighet. Den inbyggda 

teckensnittsjusteraren jämnar automatiskt 

till tecknens kanter och förebygger 

trasiga tecken vilket ger ökad tydlighet på 

alla språk.

Exakta färger: CS720/CS725-serierna 

ger dig både PANTONE®-kalibrering 

och inbäddade färgexemplarsidor 

som hjälper till att ange perfekt färg 

redan i designfasen. Tekniken Lexmark 

Color Replacement kombinerar 

dekorfärgsersättning och RGB-ersättning 

som ger precisionsmatchning av viktiga 

färger. Färgerna blir så exakta att du kan 

göra allting internt.

CS720de



 

Formulär och favoriter

Miljöinställningar

Bildskärmsanpassning

Färglaserskrivare 

Programvarulösningar sparar 
pengar och energi

Lexmarks inbäddade Framework-

lösningar (eSF) och molnbaserade 

Framework-lösningar*(cSF) gör att CS720/

CS725-serierna kan läsa in och köra 

programvarulösningar som anpassats 

specifikt efter dina behov och din bransch.

Lexmark-enheter med cSF kan köra 

webbprogram som utformats för 

enheten via molnet eller en lokal server. 

eSF-program skapas av Lexmark, våra 

partner och kunder och kan läsas in direkt 

på enheten.

Seriernas lösningsfunktioner kombineras 

med Lexmarks verktyg för enhetshantering 

och dina befintliga företagsprogram 

och tekniska infrastruktur och bildar 

tillsammans Lexmarks smarta MFP-

ekosystem. Flexibiliteten gör din investering 

i Lexmarks teknik framtidssäkrad.

Lösningar som löser affärsproblem

Formulär och favoriter: Minska 

resursförbrukningen och ineffektiviteten 

i samband med förtryckta formulär och 

andra dokument genom att hitta och 

välja dem från nätverkslagringsplatser 

eller innehållshanteringsprogram direkt 

från skrivarens pekskärm. Med lösningen 

Formulär och favoriter kan du skriva ut 

både Microsoft®Office-dokument och PDF, 

XPS, JPG, PRN, TIFF och andra filformat 

direkt från enheten – praktiskt när du är 

på resande fot eller inte har tillgång till en 

vanlig kontorsdator att skriva ut ifrån.

Miljöinställningar: Skriv ut på ett 

ansvarsfullt sätt, spara pengar och 

minska resursslöseriet genom att 

styra både pappersanvändningen 

och tonerförbrukningen.

Bildskärmsanpassning: Visa ett 

anpassat, bläddringsbart bildspel på 

färgpekskärmen om du vill berätta något 

viktigt för användarna när skrivaren är 

i energisparläget.

lexmark.se

*Tillgänglig sommaren 2016
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Lexmark Managed Print 
Services (MPS)

Lexmarks Managed Print Services (MPS) 

är en helhetslösning som kan förbättra 

företagets utskriftsarkitektur. Lexmark 

anpassar enheterna efter verksamheten och 

sköter den dagliga hanteringen med proaktiv 

och prediktiv service för att säkerställa 

optimal drifttid. Den hanterade miljön blir 

ett enhetligt sätt att förenkla processerna 

genom att förena utskrifter och digital 

information. Kunderna gynnas av färre 

enheter, färre sidor, lägre kostnader och 

ökad produktivitet bland medarbetarna.

Professionella resultat, 
minimala driftstopp

CS720/CS725-serierna är tillverkade med 

förbrukningsmaterial med lång livslängd 

så att du kan skriva ut med minimala 

driftstopp och få mer jobb gjort.

Toner som räcker länge: Tillgängliga 

tonerkassetter med hög kapacitet ger upp 

till 20 000 svarta och 12 000 färgsidor.1  

(Finns endast för CS725.) Genom att 

minska antalet tillfällen då tonern tar slut 

maximeras produktionen till och med i 

miljöer med stor användning.

Komponenter med lång livslängd: När 

komponenter ständigt behöver bytas ut, 

skapas onödigt avfall och koldioxidutsläpp 

samtidigt som det försämrar 

produktiviteten eftersom skrivaren 

måste stoppas och utskriftsjobben 

hamnar på kö. Komponenterna i CS720/

CS725-serierna har lång livslängd 

och minimerar avbrottstiden tack 

vare bildåtergivningskomponenter 

som håller för upp till 150 000 sidor4 

, beroende på användning. Faktum är 

att fotoledarens bildtrummor är täckta 

med en ultrahållbar beläggning som kan 

skapa en utskriftskvalitet som är lika 

hög för sida 150 000 som för den första 

sidan. Dessutom används en avancerad 

automatisk färgindragningsfunktion som 

drar undan färgutskriftskomponenterna 

vid svartvita utskrifter för att förebygga 

onödigt slitage.

Kvaliteten hos Unison: Unison™-toner är 

resultatet av avancerad tonervetenskap 

– tillräckligt kraftfull för att ge konsekvent 

enastående bildkvalitet med fylliga, 

klara färger och exakta detaljer och ett 

system som håller länge och fungerar på 

ett hållbart sätt. Dokument som skrivs ut 

med Unison-tonern ser proffsiga ut från 

första till sista sidan tack vare den unikt 

utformade sammansättningen. Inte ens 

när tonerkassetten är nästan slut blir 

färgerna blekta och du behöver inte skaka 

kassetten. Därmed slipper du också lägga 

ut pengar på att byta ut en tonerkassett 

som fortfarande har toner kvar.

Unison-tonerns unika lågfriktionskvaliteter 

ökar tonerflödet och bidrar till dess 

förmåga att effektivt överföras till sidan. 

Unison-tonern reducerar det interna 

slitaget på komponenter med lång 

livslängd och skyddar utskriftssystemet. 

Den ger tillförlitlighet under lång tid, vilket 

i slutändan även sparar tid, pengar och 

miljön. 

Unison-tonern är unikt anpassad efter 

CS720/CS725-seriernas utskriftssystem för 

att ge optimal prestanda.

Säkerhet och mycket mer

Avancerade säkerhetsfunktioner: 

Säkerhetsfunktionerna i Lexmark CS720/

CS725-serierna omfattar enhetshantering, 

enhetsskydd och användning.

Enhetshantering: Kombinationen av 

administrativ åtkomst och lösenord, 

HTTPS, SNMPv3, IPsec och 802.1x-stöd gör 

att du fjärranslutet kan övervaka, hantera, 

godkänna och autentisera vem och vad 

som ska få tillgång till nätverket.

Enhetsskydd: I de inbyggda 

verktygen ingår portfiltrering och TCP-

anslutningsfiltrering för att begränsa vilka 

anslutningar som är aktiva från vilka källor. 

Med kryptering och radering av den extra 

hårddisken skyddas känsliga utskriftsdata. 

Digitalt signerade uppdateringar 

av fast programvara kan förebygga 

dataintrång, till exempel genom att skadlig 

programvara överförs till skrivaren.

Enhetsanvändning: 

Användarautentisering sker via PIN-

kod, lösenord eller brickläsare, LDAP-

adressbokssökning sker över SSL (Secure 

Socket Layer) för att säkerställa en säker 

anslutning mellan skrivaren och nätverket, 

och det finns lås för användarpanelen som 

skyddar enhetens inställningar.
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Hårddiskskydd: Modeller som är 

utrustade med en hårddisk som tillval 

skyddas med 256-bitars AES-kryptering. 

Krypteringsnycklarna lagras i skrivarens 

minne, inte på hårddisken. Data skyddas 

även om hårddisken avlägsnas. Denna 

skyddsnivå konfigureras automatiskt 

när enheten startas – användare och 

administratörer behöver inte aktivt 

göra någonting.

CS720/CS725-serierna genomför också en 

automatisk, filbaserad hårddiskrensning 

efter varje utskriftsjobb. Denna funktion 

kan inte inaktiveras. Dessutom är det 

enkelt att rensa enhetens hårddisk och 

icke-flyktiga minne när enheten tas 

ur drift eller inte förvaras på en säker 

plats – ett enda raderingskommando för 

urdriftstagning är allt som krävs för en 

behörig användare.

Användarvänliga funktioner

4,3-tums (10,9 cm) färgpekskärm: Den 

tydliga pekskärmen har en otroligt jämn 

yta och kan aktiveras med nästan vad 

som helst, t.ex. penna, fingertopp eller 

nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. 

Stöd för gester som svepning för åtkomst 

av paneler och menyer gör användningen 

enkel och intuitiv. Ljudsignaler från 

skärmen ger användarkontroll och en 

separat 10-siffrig knappsats ger utökad 

tillgänglighet och förbättrad hantering.

Intuitivt gränssnitt: e-Task-gränssnittet 

med moderna funktioner som liknar 

en surfplatta är välbekant för 

användarna och minimerar behovet 

av utbildning. Skärmfunktionerna 

innebär att användarna kan välja 

specifika sidor i ett dokument och 

ändra utskriftsinställningarna.

Trådlös och mobil utskrift: Lexmark Print 

Management var den första AirPrint®-

certifierade utskriftshanteringslösningen 

för företag. Lexmarks mobilutskriftslösning 

stöder utskrifter från iOS, Android och 

Microsoft® Windows Mobile och det 

finns också tillbehör för trådlöshet 

och direktanslutning med NFC från 

smartphones och surfplattor. CS720/

CS725-serierna är en Mopria®-certifierad 

skrivare och är förberedd för Google Cloud 

Print™ .

Direktutskrift: Du kan skriva ut 

Microsoft Office-filer, PDF:er och andra 

dokument och bildtyper direkt från 

flashenheter, nätverksservrar eller 

lagringsutrymmen online.

Hjälpmedel: CS720/CS725-

serierna innehåller avancerade 

hjälpmedelsfunktioner som uppfyller 

avsnitt 508* och europeisk standard EN 

301 549 som underlättar för personer 

med olika typer av behov. Funktioner 

som pappersfack som kan stängas 

med endast lätt tryck, väl synliga 

etiketter, standardurtag för hörlurar och 

talfunktion som standard ger en bättre 

användarupplevelse för alla våra kunder.

Kompakt utformning: Trots att den 

innehåller så många avancerade 

funktioner i företagsklass är CS720/CS725-

seriernas storlek liten nog för att den 

ska passa perfekt i distribuerade miljöer, 

företagsfilialer eller andra platser där 

utrymmet är begränsat.

*Tillgänglig sommaren 2016
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*ENERGY STAR V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2.)

Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket 

mer än bara ett marknadsföringskoncept 

– det är en av våra kärnvärderingar och vi 

tar både åtgärder och resultat på största 

allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och 

genom innovationer och hållbarhet vill vi 

skapa en miljövänligare värld för framtida 

generationer. Vi låter våra kunder och 

partner ta del av vår passion, vår ledande 

teknik och vår ingående förståelse av 

de branschspecifika processerna för att 

fortsätta förbättra både deras och vår 

effektivitet. 

Mer information om Lexmarks 

hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

Miljöfunktioner

Avancerad toner: Lexmarks exklusiva 

Unison-toner sparar energi eftersom 

de skriver ut vid lägre temperatur än 

Lexmarks tidigare tonerkassetter. Och via 

Lexmarks insamlingsprogram för patroner 

(LCCP) erbjuder Lexmark ett kostnadsfritt 

och enkelt sätt att skicka in tomma 

tonerkassetter för hållbar återvinning 

eller återtillverkning.

Energisparlägen: Strömförbrukningen i 

viloläge är mindre än 3 watt vilket sparar 

pengar och ström mellan utskriftsjobben. 

När enheten inte används övergår den 

till viloläge och återaktiveras när nya 

utskriftsjobb startas. Dessutom kan den 

slås på och av från kontrollpanelen eller 

enligt ett användardefinierat schema.

Spara papper och toner: 

Standardfunktionen för dubbelsidig 

utskrift skriver ut på papperets båda sidor 

som standard. Den unika ColorSaver-

funktionen skriver dessutom som standard 

ut bilder i ljusare ton, men lämnar texten 

mörk och läsbar, vilket sparar både toner 

och pengar.

Kompatibel med återvunnet papper: 

För att minimera miljöpåverkan av 

pappersförbrukningen har Lexmark CS720/

CS725-serierna testats i sin helhet med ett 

antal olika typer av återvunnet papper, 

upp till 100 % återvunnet.

Insamlat, återvunnet innehåll: CS720/

CS725-serierna påverkar förbrukningen 

av råmaterial märkbart genom att de 

innehåller upp till 50 % insamlad och 

återvunnen plast.

Miljöcertifieringar: Lexmarks 

produkter uppfyller globalt 

erkända miljöstandarder*:

 } ENERGY STAR®

 } Uppfyller kraven för Blue Angel, 

certifiering pågår

 } EPEAT®
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1. Intuitiv färgpekskärm med nästa 

generations e-Task-gränssnitt

Färgpekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum) har 

en otroligt jämn yta och kan aktiveras 

med nästan vad som helst, t.ex. penna, 

fingertopp eller nagel, utan tryck 

eller direkt hudkontakt. Det moderna 

gränssnittet är välbekant för användarna 

och minimerar behovet av utbildning. 

2. Utökningsbar inmatning

Lägg till fack för att skriva ut på olika 

papperstyper och utöka den högsta 

inmatningskapaciteten till 2 300 ark. 

3. Universellt inmatningsfack

Med hjälp av enkla universella 

inmatningsfack kan kuvert eller 

material ned till A6-storlek matas in.

4. Direktutskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer och 

andra dokument och bildtyper från 

flashenheter eller markera och skriv 

ut dokument från nätverksservrar 

eller lagringsutrymmen online.

5. Kompakt utformning

Perfekt för distribuerade miljöer, filialer eller 

andra platser där utrymmet är begränsat. 

6. Unison-tonersystem med 

förbrukningsmaterial med lång livslängd

Unison-toner ger konsekvent enastående 

bildkvalitet och ett system som håller länge 

och har fantastisk hållbarhet – allt i skakfri 

design. Utbytestonerkassetter med extra hög 

kapacitet ger upp till 20 000 svarta och upp 

till 12 000 färgsidor.1 (Finns endast för CS725.)
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Funktioner i Lexmarks CS720/CS725-serier
CS720de

Standard
Tillval

10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm

550-arksfack med 
flerfunktionsmatare för 100 ark

550-arksfack

550-arksfack

550-arksfack

CS720de

Produktspecifikationer Lexmark CS720de Lexmark CS725de

Skrivare

Skärm Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3” (10,9 cm)

Utskriftshastighet: Upp till5 Svartvitt: 38 sid/min / Färg: 38 sid/min Svartvitt: 47 sid/min / Färg: 47 sid/min

Tid till första sidan: så snabb som Svartvitt: 6.0 sekunder / Färg: 6.5 sekunder Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.5 sekunder

Upplösning Svartvit: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Minne Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB

Hårddisk Finns som tillval

Rekommenderad sidvolym per månad2 1500 - 15000 Sidor 2000 - 20000 Sidor

Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp 
till3

120000 sidor per månad 150000 sidor per månad

Tillbehör7

Tonerkassettkapacitet (upp till)1 Svart tonerkassett med hög kapacitet för 20 000 sidor, Svarta och 
färgkassett (CMYK) för 7 000 sidor, Svarta och färgkassett (CMYK) 

för 3 000 sidor

Svart tonerkassett med hög kapacitet för 20 000 sidor, Färgkassett 
(CMY) med hög kapacitet för 12 000 sidor, Svarta och färgkassett 

(CMYK) för 7 000 sidor, Svarta och färgkassett (CMYK) för 3 000 sidor

Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: 
Upp till6

150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans1 Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 3 000 sidor Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 7 000 sidor

Pappershantering

Ingår pappershantering 300 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, 100 arks universalmagasin, 550 arks inmatning

Valfritt pappershantering 550 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet: Upp till Standard: 650 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m2

Pappersutmatningskapacitet: Upp till Standard: 300 ark på 75 g/m2 / Maximalt: 300 ark på 75 g/m2

Hanterade mediatyper Banderoll papper, Refererar till “Card Stock & Label Guide”, Vinyletiketter, Normalt papper, Pappersetiketter, Kuvert, Kartongpapper

Hanterade mediastorlekar A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL-kuvert, C5-kuvert, B5-kuvert, A5, A4, 9-kuvert, 7 3/4-kuvert, 10-kuvert

Allmänt4

Standardportar Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad port (typ A), Gigabit 
Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ B), En intern kortplats

Extra nätverksportar Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådlös, NFC

Ljudnivå i drift Utskrifts: 51 dBA Utskrifts: 53 dBA

Driftsmiljö Höjd: 0 - 2896 meter, Temperatur: 10 till 32°C, Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet

Garanti 1-Year Onsite Service

Storlek (mm - H x B x D) / Vikt 417 x 475 x 499 mm / 36.3 kg

1Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. 2Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som 
hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkterbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar 
att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda 
papper, hastighet och normal kundanvändning. 3Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av 
prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. 4Skrivare som säljs lyder under licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. 5Utskrifts- och 
kopieringstakten uppmätt i enlighet med ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. 6Den faktiska kapaciteten kan variera beroende 
på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. 7Produkterna 
fungerar endast med tonerkassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Se www.lexmark.com/regions för mer information.
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