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Lexmark MX517de

Multifuncional laser monocromático

Até 42 ppm Rede Duplex Toner Unison

Segurança Mobilidade Ecrã tátil de 10,9 cm

MX517de

Um dispositivo 4 em 1 
com maior capacidade de 
entrada e saída e velocidade 
de impressão

O MFP MX517de combina capacidades 

de impressão, cópia, digitalização e 

fax num dispositivo versátil. Com uma 

capacidade de entrada até 2.000 

folhas e velocidades de impressão e 

cópia até 42 páginas por minuto, os 

seus documentos serão processados 

rapidamente com menos interrupções. 

Este dispositivo está equipado com 

um ecrã tátil a cores de 10,9 cm e um 

teclado para simplificar as tarefas, 

impressão e digitalização em duplex, 

funcionamento em rede Gigabit, 

segurança avançada, toners de 

Elevada Capacidade que produzem 

até 20.000 páginas e capacidades de 

impressão móvel*.

Aumente a produtividade 

Agora pode fazer mais em menos 

tempo. O MX517de proporciona 

velocidades de impressão e cópia até 

42 páginas por minuto e velocidades 

de digitalização até 41 lados por 

minuto, graças ao processador dual-

core, a uma generosa capacidade 

de memória de 512 MB (expansível 

até 2,5 GB) e ao funcionamento em 

rede Gigabit. A primeira página pode 

ser impressa nuns impressionantes 

6,5 segundos.

Segurança. Impressão 
Confidencial. Capacidades de 
impressão móvel.

Este dispositivo está equipado 

com um conjunto abrangente de 

funcionalidades e protocolos de 

segurança, destinados a proteger 

o dispositivo, as informações 

e a rede contra o acesso não 

autorizado. Garanta a segurança 

dos documentos confidenciais 

ativando a funcionalidade Impressão 

Confidencial, que exige a introdução 

de um PIN exclusivo no teclado do 

dispositivo para que os documentos 

possam ser impressos.

Além disso, poderá imprimir a partir 

de dispositivos móveis utilizando 

a aplicação gratuita Mobile Print 

da Lexmark ou um adaptador Wi-

Fi opcional.

*Necessita da aplicação gratuita Mobile Print da Lexmark com um dispositivo móvel Android ou iOS.
**Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade de fusão ou a unidade de 
transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.

4 anos de Garantia

Se pudesse, não preferia comprar 

um dispositivo com garantia, que 

proteja o seu investimento? O 

MX517de tem uma qualidade de 

fabrico tão elevada que incluímos 

uma garantia que abrange ações 

de reparação, incluindo o custo 

das peças de manutenção , 

caso sejam necessárias durante 

os primeiros quatro anos**. A 

garantia oferece igualmente 

suporte online gratuito 24 horas 

por dia e acesso ao suporte 

técnico por telefone durante as 

horas de expediente.

ANOS
Garantia
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Multifuncional laser monocromático

Até 20.000 páginas com os 
toners de Capacidade Extra

Os toners de Capacidade Extra 

permitem imprimir até 20.000 páginas 

e nunca precisam de ser agitados, 

minimizando as interrupções e 

reduzindo o custo por página. O 

sistema de impressão Lexmark e 

o Toner Unison™ asseguram uma 

qualidade de impressão consistente 

ao longo do período de vida do toner, 

impedindo desperdícios.

Fácil de utilizar 

O MX517de é fácil de instalar 

e utilizar, proporcionando 

funcionamento em rede Gigabit 

incorporado para compatibilidade 

total com praticamente todos os 

sistemas operativos e redes, para 

que possa começar a trabalhar em 

poucos minutos. Além disso, foi criado 

para durar, para que possa imprimir 

facilmente até 12.000 páginas por 

mês, graças à nossa avançada 

tecnologia de manuseamento 

de papel.

O ecrã tátil a cores de 10,9 cm 

proporciona acesso rápido às 

funções de fax e digitalização, bem 

como a aplicações pré-instaladas, 

como Forms and Favorites, que lhe 

permite guardar os documentos mais 

frequentemente utilizados e imprimi-

los a partir do ecrã tátil.

A aplicação Mobile Print da Lexmark 

para dispositivos iOS e Android 

proporciona uma experiência de 

impressão simples e consistente a 

partir de dispositivos móveis. Esta 

aplicação possui funcionalidades 

simples de deteção de impressoras, 

impressão móvel e digitalização.

Uma porta USB frontal permite-lhe 

imprimir diretamente a partir de uma 

pen USB.

lexmark.com
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Especificações do produto Lexmark MX517de

Impressão
Visor Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)

Velocidade de impressão: Até6 mono: 42 ppm

Tempo para a 1ª página mono: 6.5 segundos

Resolução de impressão mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Memória / Processador standard: 512 MB / máximo: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz

Disco rígido Option available

Volume de Páginas Mensal Recomendado2 2000 - 12000 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até3 120000 Páginas por mês

Cópia
Velocidade de cópia: Até6 mono: 42 cpm

Tempo para a 1ª cópia mono: 6.5 segundos

Digitalização
Tipo de Scanner / Digitalização Scanner de base plana com ADF / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização: Até mono: 18 / 19 Lados por minuto / cor: 8 / 9 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização: Até mono: 41 / 43 Lados por minuto / cor: 19 / 20 Lados por minuto

Capacidade de alimentação: Cópia/Fax/Digitalização: 
Até

ADF: 50 páginas

Envio/Receção de Faxes
Velocidade do Modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumíveis7

Capacidades dos toners1 até: Toner para 2.500 páginas, Toner de elevada capacidade para 8.500 páginas, Toner de capacidade extra para 
20.000 páginas

Capacidade Estimada da unidade de processamento 
de imagens: Até

60000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura

Consumíveis entregues com o Equipamento1 Toner Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel incluído Entrada para 250 folhas, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Integrated Duplex

Manuseamento de papel opcional 250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray

Capacidade de alimentação de papel: Até standard: 350 páginas / máximo: 2000 páginas

Capacidade saída de papel: Até standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas

Tipos de papel suportados Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Tamanhos de papel suportados 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, 
Oficio, A6

Generalidades4

Conectividade standard One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 
Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 

2.0 (Tipo A)

Conectividade rede opcional / Conectividade opcional Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / RS-232C serial interno, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nível de ruído em funcionamento impressão: 56 dBA / cópia: 56 dBA / digitalização: 55 dBA

Ambiente Recomendado de Funcionamento Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Garantia do produto8 4 Years Guarantee SMB Line

Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso 502 x 489 x 452 mm / 21.8 kg

Part Number 35SC748

Características Lexmark MX517de

lexmark.com

1Average standard page yield value declared in accordance with 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. 8Oferta aplicável se o produto for registado no prazo máximo de 90 dias a partir da data de compra. Não inclui consumíveis, como a unidade 
de fusão ou a unidade de transferência. Consulte os termos e condições detalhados, disponíveis em lexmark.com/myguarantee.
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© 2017 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas registadas ou marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.  Todas as outras marcas 
comerciais são propriedade dos respetivos detentores. ENERGY STAR® é uma marca registada nos Estados Unidos.

Standard
Opcional

Características Lexmark MX517de

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3 pol)

Alimentador multifuncional para 
50 folhas

Entrada para 250 folhas

Tabuleiro para 250 folhas/Tabuleiro 
para 550 folhas

Tabuleiro para 250 folhas/Tabuleiro 
para 550 folhas

Tabuleiro para 250 folhas/Tabuleiro 
para 550 folhas

Armário rotativo Suporte de impressora ajustável

lexmark.com


