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Série M5100 da Lexmark

Responsabilidade ambiental.
A responsabilidade na impressão e a redução do impacto da impressão no meio 
ambiente é vantajosa para a sua empresa e para o seu orçamento. O nosso objectivo é 
conceber, fabricar e fornecer soluções e produtos inovadores que produzam impressões 
de alta qualidade com um desempenho fiável. Simultaneamente, pretendemos ajudá-lo 
a minimizar o número de toners utilizados ao longo da vida útil de uma impressora, bem 
como a poupar papel e energia.

O Programa de recolha de toners Lexmark disponibiliza diversos métodos para a 
devolução gratuita dos seus toners vazios à Lexmark ou aos nossos parceiros de recolha. 
A disponibilidade e os detalhes do programa poderão variar consoante o país.

A protecção ambiental é uma responsabilidade partilhada.
Através do nosso trabalho com grupos da indústria, a Lexmark ajuda a orientar a 
elaboração de normas e directrizes de sustentabilidade ambiental.

Somos membros nas seguintes instituições
AeA Europe
Ecma International
EICC (Electronics Industry Citizenship Coalition)
DIGITALEUROPE
Conselho de liderança ambiental do ITI (Information Technology Industry Council)

Porquê a Lexmark.
Fundada em 1991 a partir de uma divisão da IBM em Lexington, no Kentucky (EUA), 
a Lexmark dedica-se a fornecer soluções personalizadas para resolver os desafios 
exclusivos enfrentados pelas empresas. A vasta gama de produtos, soluções e serviços 
de alta qualidade da Lexmark ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência, permitindo 
que cada colaborador tire o máximo partido do seu potencial.



Série M5100 da Lexmark Descrição geral

Simples e intuitiva. A Série M5100 da Lexmark foi concebida para uma utilização 
fácil, permitindo-lhe manter-se concentrado nos compromissos estabelecidos com os 
clientes e não em tarefas de manutenção de rotina.
l	 	O ecrã táctil a cores de 10,9 cm (4,3 pol) ou 17,8 cm (7 pol), de fácil navegação, proporciona 

respostas audíveis para tornar a conclusão das tarefas ainda mais intuitiva
l	 	As funcionalidades de pré-visualização de impressão ajudam-no a seleccionar documentos 

ou páginas específicas num documento
l	 	Aumente a sua responsabilidade ambiental com definições que permitem fomentar a 

eficiência energética, como o Modo de hibernação, que reduz o consumo de energia a 
menos de um watt

l	 	Faça a gestão dos seus equipamentos com o software disponível

Desempenho superior. A Série M5100 da Lexmark pode satisfazer as necessidades 
dos ambiente de trabalho mais atarefados. Uma vasta escolha de opções de 
configuração e soluções de produtividade dá à sua empresa exactamente o que esta 
necessita para se tornar ainda mais produtiva. Mais valor, maior versatilidade.
l	 	Processe até mesmo os trabalhos mais complexos graças ao processador dual-core de 800 

MHz e aos 2,56 GB de memória
l	 	Trabalhe mais rapidamente com velocidades de impressão até 66 ppm e imprima a primeira 

página em apenas 4 segundos
l	 	Produza trabalhos de aspecto profissional com um sistema que proporciona uma qualidade 

de imagem consistente numa vasta gama de materiais
l	 	A unidade de fusão de aquecimento instantâneo ajuda a reduzir o consumo de energia e o 

tempo de impressão da primeira página

Produtividade poderosa. A Série M5100 da lexmark conjuga um desempenho 
excepcional com aplicações concebidas para poupar tempo, aumentar a eficiência e 
simplificar os processos de trabalho.
l	 	Este sistema permite-lhe imprimir a partir de computadores de secretária ou dispositivos 

móveis que possam executar aplicações*
l	 	A capacidade máxima de entrada de 4.400 folhas e o nosso avançado sistema de 

processamento de papel asseguram um desempenho fiável
l	 	Escolha a partir de várias opções de saída e funcionalidades de acabamento, que incluem 

uma caixa de correio de quatro tabuleiros que podem ser atribuídos a utilizadores individuais, 
um expansor de saída de alta capacidade ou uma unidade de acabamento com agrafador

*Software opcional disponível. Podem aplicar-se taxas de licenciamento.



Formulários e favoritos

Elimine os desperdícios e as ineficiências 
associadas aos formulários pré-impressos. 
Guarde formulários, materiais de marketing ou 
outros documentos frequentemente impressos 
online e imprima-os a pedido.

Definições ecológicas

Permite mudar até seis definições do 
equipamento de modo a aumentar a protecção 
ambiental: Modo ecológico, impressão em 
frente e verso, tempo para o modo de espera, 
tempo para o modo de poupança de energia, 
brilho do ecrã e modo silencioso.

Suporte a clientes

Esta aplicação proporciona-lhe uma forma 
fácil de enviar informações sobre o seu 
equipamento para um fornecedor autorizado 
ou para o suporte técnico interno.

Em seguida, poderá encontrar alguns exemplos de 
soluções pré-instaladas em impressoras da série M5100.

Gerir livro de endereços

Esta solução permite que o administrador 
importe e exporte atalhos de correio 
electrónico e fax a partir de um ficheiro CSV.

Estão disponíveis outras soluções Lexmark através dos 
que estão ao seu dispor através dos Fornecedores de 
soluções empresariais Lexmark autorizados.

Navegação eficiente. O ecrã táctil a cores Lexmark é um ponto de 
acesso fundamental ao seu equipamento. A interface de 10,9 cm (4,3 pol) 
ou 17,8 cm (7 pol), personalizável e de fácil leitura, permite-lhe pré-visualizar 
miniaturas dos documentos antes de os imprimir, bem como alterar os trabalhos 
de impressão directamente no equipamento. Poderá mesmo ver, seleccionar 
e imprimir páginas específicas de um documento directamente a partir do ecrã 
táctil. A sua navegação intuitiva e fácil de utilizar permite aceder facilmente às 
funções e atalhos.

As nossas soluções são concebidas para aumentar a sua 
produtividade. A plataforma Série M5100 da Lexmark permite-
lhe interagir com aplicações empresariais directamente no 
equipamento ou através de um servidor instalado no local ou 
alojado na nuvem. Utilize as soluções Lexmark para reduzir as 
impressões desnecessárias e simplificar os processos de trabalho.

Série M5100 da Lexmark Soluções

Dê uma vida nova à sua empresa

SFP MFP Scan
to Network Card Copy

SFP MFP Scan
to Network Card Copy

EcRã táctiL DE 10,9 cM (4,3”)

EcRã táctiL DE 17,8 cM (7”)



Série M5100 da Lexmark Soluções verticais

A impressão de qualidade profissional é apenas uma das vantagens

Tirando partido de toda a nossa experiência no sector, poderá aumentar a eficiência e reduzir os 
custos dos processos empresariais, gerando a sinergia necessária para avançar em frente. As 
soluções tecnológicas da Lexmark são adaptadas ao seu ambiente empresarial, onde ocorrem 
todas as interacções e tomadas de decisão.

Aumente a capacidade de produção dos seus colaboradores com soluções de trabalho que 
optimizam processos de trabalho, capturam informações críticas e fornecem informações no local 
certo, à hora certa e no formato certo.

Contacte o seu Fornecedor de soluções empresariais Lexmark para obter mais informações sobre 
soluções verticais específicas*. As soluções são personalizadas através do seu fornecedor.

* Software opcional disponível. Podem aplicar-se taxas de licenciamento.

Gestão de equipamentos. As ferramentas incluem acesso administrativo e palavras-
passe, HTTPS, SNMPv3, segurança IP (IPSec) e suporte para 802.1x para monitorizar e 
gerir remotamente a utilização de equipamentos.

Fortalecimento de equipamentos. Inclui filtragem de portas, filtragem de ligações 
TCP, encriptação do disco rígido, apagamento do disco rígido e actualizações de 
firmware com assinatura digital que aumentam a segurança da interface de rede do 
equipamento.

Operação do equipamento. Reduza as vulnerabilidades graças às funcionalidades de 
autenticação e autorização, pesquisa de livros de endereços através de LDAP e SSL e 
bloqueio de equipamentos para protecção das informações dos utilizadores.
A Lexmark tem uma sólida reputação na área da segurança.

l	 	A Lexmark esteve na fundação e presidiu ao grupo que criou as normas IEEE 2600 
relativas à segurança em equipamentos de impressão.

l	 	A Lexmark foi o primeiro fabricante de equipamentos de impressão a assumir uma 
abordagem holística, através da utilização da avaliação de critérios comuns da NIAP 
(National Information Assurance Partnership).

Mantenha os documentos confidenciais em segurança

A Lexmark atribui a máxima importância à segurança dos equipamentos de rede 
que fabrica, para proteger os seus dados e os seus documentos em todo o fluxo de 
trabalho. A nossa vasta gama de funções de segurança inclui gestão, fortalecimento e 
operação de equipamentos.



Modelo M5163 com um ecrã táctil 
a cores de 10,9 cm (4,3 pol) e um 
tabuleiro para 550 folhas adicional

Funcionalidades que o ajudam a optimizar 
o seu trabalho

2)  Manuseamento flexível de 
suportes de impressão

Produza projectos como um 
profissional com a impressão 
em frente e verso incorporada, 
a capacidade de imprimir em 
vários materiais e a vasta gama 
de opções de acabamento.

3)  Soluções Lexmark

Reduza as impressões 
desnecessárias e simplifique os 
processos de trabalho através 
das soluções pré-instaladas no 
equipamento. Escolha soluções 
Lexmark adicionais adequadas 
às suas necessidades de fluxo 
de trabalho exclusivas.

4)  Ligação USB directa

A porta USB frontal permite-
lhe pré-visualizar e imprimir 
documentos directamente e é 
compatível com a maior parte dos 
formatos de ficheiro de imagem 
imprimíveis.

6)  Amiga do ambiente

Funcionalidades de fácil acesso, 
como o modo ecológico (para 
reduzir o consumo de papel 
e toner), o botão de modo 
de suspensão e o modo de 
hibernação, permitem-lhe imprimir 
de forma mais responsável e 
ajudam-no a poupar energia.

5)  toner Unison™ da Lexmark

É a mais avançada tecnologia 
de toner - suficientemente 
poderosa para proporcionar 
consistentemente uma qualidade 
de imagem fantástica, num 
sistema de impressão que não 
precisa de ser agitado.

1)  Ecrã táctil a cores intuitivo

Controle facilmente o 
equipamento através da 
navegação intuitiva. Receba 
respostas audíveis para 
confirmar as suas acções.

Série M5100 da Lexmark Funcionalidades principais
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Modelo M5170 com um ecrã táctil 
a cores de 17,8 cm (7 pol) e um 

tabuleiro para 550 folhas adicional



Série M5100

Série M5100 da Lexmark Informações sobre encomendas

M5155 or M5163 M5170

Part # Modelo
40G0724	 Lexmark	M5155
40G0734	 Lexmark	M5163
40G0744	 Lexmark	M5170

Part # Toners
24B6015	 Cartucho	de	toner
24B6025	 Unidade	de	imagens
25A0013	 Embalagem	de	agrafes	(3	caixas)

Part # Manuseamento de Papel
40G0804	 Tabuleiro	para	2100	folhas
40G0800	 Tabuleiro	para	250	folhas
40G0802	 Tabuleiro	para	550	folhas
40G0820	 Tabuleiro	com	fechadura	para	250	folhas
40G0822	 Tabuleiro	com	fechadura	para	550	folhas
40G0852	 MS81x	Caixa	de	correio	de	4	tabuleiros
40G0851	 MS81x	Expansor	de	saída
40G0853	 MS81x	Expansor	de	saída	de	alta	capacidade
40G0850	 MS81x	Unidade	de	acabamento	com	agrafador
40G0854	 Separador	de	11	cm	(4,3	pol.)

Part # Opcionais de mobiliário
40G0855	 Base	com	rodas
3073173	 Armário	rotativo

Part # Opções de Memória
57X9016	 1024MBx32	DDR3-DRAM
57X9012	 2048MBx32	DDR3-DRAM
57X9101	 Cartão	de	memória	flash	de	256	MB
27X0200	 Disco	Rígido	de	160+	GB
57X9115	 Placa	de	tipos	de	letra	de	japonês
57X9114	 Placa	de	tipos	de	letra	de	coreano
57X9112	 Placa	de	tipos	de	letra	de	chinês	simplificado
57X9110	 Placa	de	tipos	de	letra	de	chinês	tradicional

Part # Soluções de Aplicações
40G0831	 MS810de	Placa	para	IPDS	(M5155,M5163)*
40G0837	 MS810de	Placa	para	emulação	PRESCRIBE	(M5155,M5163)*
40G0830	 MS810de	Placa	de	códigos	de	barras	e	formulários	(M5155,M5163)*
40G0840	 MS812de	Placa	de	códigos	de	barras	e	formulários	(M5170)*
40G0841	 MS812de	Placa	para	IPDS	(M5170)*
40G0847	 MS812de	Placa	para	emulação	PRESCRIBE	(M5170)*

Part # Conectividade
1021294	 Cabo	USB	(2	metros)
27X0225	 Servidor	de	impressão	sem	fios	MarkNet	N8350	802.11b/g/n
14F0000	 Placa	de	Interface	Paralela	1284-B
1021231	 Cabo	paralelo	(10’)
14F0100	 Placa	de	Interface	de	Série	RS-232C

Part # Utilização de peças
40X8421	 Kit	de	manutenção	da	unidade	de	fusão	com	programa	de	devolução,	

220-240	V	Tipo	01	A4
40X7706	 Kit	de	manutenção	dos	rolos
40X7744	 Unidade	de	fusão	com	programa	de	devolução,	220-240	V	Tipo	01	A4

40X8426	 Fuser	Maintenance	kit,	220-240V,	Type	06,	A4
40X8017	 Fuser,	220-240V,	Type	06,	A4

*	Available	on	this	model

+

+

+

Finisher	com	agrafador

Expansor	de	saída	de	alta	
capacidade

3x	Caixa	de	correio	de	4	
tabuleiros

3x	Expansor	de	saída

Expansor	de	
saída

Expansor	de	
saída

Expansor	de	
saída

Expansor	de	
saída	de	alta	
capacidade

Caixa	de	correio	
de	4	tabuleiros

Finisher	com	
agrafador

Ecrã Táctil 7” (17,8 cm)

Alimentador multifuncional para 
100 folhas

Entrada para 550 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

Tabuleiro para 2.100 folhas 
(necessita de base com rodas)

Base com rodinhas
Base com rodinhas

Tabuleiro para 250 folhas / 
Tabuleiro para 550 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

Entrada para 550 folhas

Alimentador multifuncional 
para 100 folhas

Ecrã Táctil 4,3” (10,9 cm)

Standard

Opcional



Série M5100 da Lexmark Especificações do produto

Unison é uma marca comercial da Lexmark International, Inc. ENERGY STAR é uma marca registada 
nos Estados Unidos. Lexmark e Lexmark com o logo do diamante são marcas registadas da Lexmark 
International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países.  Outras marcas registadas 
são propriedade dos respectivos proprietários.  A informação contida neste documento está sujeita a 
alterações sem aviso prévio.

¹ Capacidade com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. 2 O volume mensal de páginas recomendado, é 
um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio 
de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número 
de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base 
em factores como: intervalos para substituição de consumíveis intervalos de carregamento de papel, velocidade e 
o uso regular do cliente. 3 O Ciclo de Vida Mensal Máximo, é definido como o número máximo de páginas que um 
equipamento imprime durante um mês, utilizando uma operação Multishift. Esta métrica prevê uma comparação de 
robustez em relação a outras impressoras e multifuncionais Lexmark. 4 Velocidades de impressão e cópia medidas 
em conformidade com a norma ISO/IEC 24734, não incluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais 
informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. 5 Valor de capacidade média de páginas padrão declarado em 
conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

Especificações do produto Lexmark M5155 Lexmark M5163 Lexmark M5170
impressão
Visor Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas 

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

(10,9 cm)
Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas 

(17,8 cm)

Velocidade de Impressão: Até4 Mono: 52 ppm Mono: 60 ppm Mono: 66 ppm

Tempo para a 1ª página Mono: 4.8 segundos Mono: 4.4 segundos Mono: 4.0 segundos

Resolução de impressão Mono: 600 x 600 ppp, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, Qualidade de imagem de 1200 ppp

Memória / Processador Standard: 512 MB / Máximo: 2560 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz

Disco rígido Opcional

Volume de Páginas Mensal Recomendado2 3000 - 20000 Páginas 5000 - 30000 Páginas 5000 - 50000 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 3 250000 Páginas por mês 275000 Páginas por mês 300000 Páginas por mês

consumíveis
Capacidades dos toners das laser1 Toner de capacidade extra para 35.000 páginas

Consumíveis entregues com o Equipamento5 Toner Starter com Programa de Retorno para 10.000 páginas

Capacidade Estimada da unidade de 
processamento de imagens: Até  

100000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel incluído Unidade frente e verso integrada, Tabuleiro de saída para 550 folhas, Alimentador multifuncional para 100 folhas, Entrada para 550 folhas
Manuseamento de papel opcional Expansor de saída, Expansor de saída de alta capacidade, Unidade de acabamento com agrafador, Caixa de correio de 4 tabuleiros, Tabuleiro com fechadura 

para 550 folhas, Tabuleiro com fechadura para 250 folhas, Tabuleiro para 2100 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro para 250 folhas

Capacidade de alimentação: Até Standard: 650 páginas / Máximo: 4400 páginas

Capacidade saída de papel: Até Standard: 550 páginas / Máximo: 2550 páginas

Tipos de papel suportados Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões, Transparências, Papel comum, Etiquetas de papel, Envelopes, Cartão, Etiquetas duplas, Etiquetas integradas

Tamanhos de papel suportados A6, Oficio, Universal, Papel Statement, Legal, Folio, Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Executive, JIS-
B5, Letter

Generalidades
Conectividade (standard) Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB frontal Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), 

Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B), Um Card Slot interno

Conectividade (opcional) / Conectividade 
(opcional)

MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless iInterno / Adaptador interno paralelo 1284-B, Adaptador de série RS-232C

Nível de ruído em funcionament Impressão : 56 dBA Impressão : 57 dBA Impressão : 58 dBA

ENERGY STAR Yes

Ambiente Recomendado de Funcionamento Altitude: 0 - 2.896 metros, Temperatura: 16 a 32°C, Humidade relativa de 8 a 80%

Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso (Kg) 419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg 419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg 419 x 425 x 510 mm / 23.99 kg


