
Funcionalidades avançadas de multifuncional 
e suportes de impressão SRA3

MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS

Lexmark XM9145, XM9155, XM9165

Mono Ecrã Táctil
25 cm

Soluções Segurança ADF frente e 
verso - uma  

só passagem

Impressão
frente e verso 

(duplex)

Até
65 ppm

SRA3 Funções de
acabamento

*A ilustração representa 

o modelo Lexmark 

XM9165 totalmente 

configurado
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A Lexmark é líder em inovação no sector da impressão, desde 

uma linha em crescente expansão de multifuncionais 

inteligentes até software preparado para a nuvem e segurança 

para cada documento.

Além da impressão, a Lexmark dedica-se a fornecer soluções 

personalizadas para resolver os desafios exclusivos enfrentados 

pelas empresas. Temos um longo historial de investigação e 

desenvolvimento concentrado na interligação de informações 

impressas e digitais não estruturadas existentes na sua 

organização com os processos, as aplicações e as pessoas que 

mais necessitam delas.

Além disso, a nossa vasta gama de produtos, soluções e 

serviços de alta qualidade ajuda a aumentar a produtividade  

e a eficiência, permitindo que cada colaborador tire o máximo 

partido do seu potencial. Os nossos MPS (Serviços de Gestão 

de Impressão) optimizam a sua infra-estrutura de impressão e, 

simultaneamente, ajudam-no a antecipar necessidades futuras e 

a optimizar os fluxos de trabalho para reduzir a impressão e  

o desperdício.

A Lexmark presta serviços a empresas de todos os tamanhos 

em mais de 170 países e tem como característica exclusiva a 

alargada gama de hardware, software e serviços que constituem 

a base das nossas soluções.

Temos orgulho no elevado nível de fidelidade dos nossos clientes, 

bem como na nossa reputação entre os analistas da indústria, que 

colocam consistentemente a Lexmark numa posição de liderança 

na tecnologia e na prestação global de serviços.

O nosso objectivo é criar “clientes para uma vida inteira”,  

através do conhecimento profundo da sua empresa e das suas 

necessidades. Tiramos partido do nosso profundo conhecimento 

do sector e da vasta gama de tecnologias de que dispomos para 

avaliar as suas necessidades e criar soluções personalizadas  

que lhe permitirão ultrapassar as expectativas dos seus  

clientes, melhorar o desempenho financeiro e fomentar a 

flexibilidade futura.

Lexmark: Uma empresa global de tecnologia
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A responsabilidade social faz 
parte da nossa actividade

Conduzimos a nossa actividade de modo a criar um mundo 

melhor do ponto de vista social e ecológico. Suportando o 

nosso esforço de manutenção das melhores práticas de 

sustentabilidade, o compromisso de responsabilidade social 

corporativa da Lexmark tem um alcance global, equilibrando 

preocupações económicas, ambientais e sociais.

O nosso respeito por estes princípios aplica-se na nossa 

organização e nas relações com os nossos parceiros. 

Expandimos ainda mais o nosso compromisso desenvolvendo 

soluções que permitem que os nossos clientes alcancem os 

seus próprios objectivos de sustentabilidade.

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, 

ajudando-o simultaneamente a poupar papel e energia.

O Programa de Recolha de Toners Lexmark disponibiliza 

diversos métodos para a devolução gratuita dos seus cartuchos 

vazios à Lexmark ou aos nossos parceiros de recolha. A 

disponibilidade e os detalhes do programa poderão variar 

consoante o país.

Em mais de 60 países espalhados por todo o mundo, os 

clientes que participam no galardoado Programa de Recolha de 

Toners Lexmark (LCCP) devolve mais de 1 em cada 3 toner, 

ultrapassando de longe as médias do sector. O LCCP segue 

uma política de zero resíduos sólidos, assegurando que todos 

os cartuchos vazios que recolhemos dos clientes são 

reutilizados ou reciclados.

A Lexmark continua a inovar com as suas operações de 

reciclagem de cartuchos de toner em circuito fechado. A nossa 

linha de cartuchos de toner contém, em média, 10% do peso em 

conteúdo plástico reciclado pós-consumo (PCR), parcialmente 

fornecido através do LCCP. Em alguns modelos, o conteúdo de 

plástico PCR já atinge os 28%. A Lexmark estabeleceu o 

ambicioso objectivo de alcançar uma média de 25% de 

conteúdo plástico PCR na nossa linha completa de cartuchos 

de toner até 2016.

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 das seguintes instituições:

 � AeA Europe

 � Ecma International

 � EICC (Electronics Industry Citizenship Coalition)

 � DIGITALEUROPE

 � EICTA (European Information & Communications 

Technology Industry Association)

 � ITI (Information Technology Council)

 � Conselho de Liderança Ambiental
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Funcionalidades avançadas e processamento 
flexível de suportes de impressão

Elevados volumes de impressão, componentes duradouros, 

segurança robusta e acabamento de elevada qualidade tornam 

a Série Lexmark XM9100 no mais avançado multifuncional 

monocromático da Lexmark preparado para SRA3.

 � A Série XM9100 imprime a primeira página em apenas 

alguns segundos e, em seguida, imprime até 45 - 65 

páginas por minuto, consoante o modelo.

 � Imprima páginas complexas rapidamente graças ao 

poderoso processador dual-core de 800 MHz e até três 

gigabytes de memória.

 � A unidade fotocondutora tem uma capacidade nominal 

máxima de 125.000 páginas, enquanto que a unidade de 

fusão pode atingir 720.000 páginas.³ A substituição de 

menos componentes ao longo do ciclo de vida do produto 

não poupa apenas  recursos, como também implica menos 

manutenção e menos interrupções na produtividade.

 � O seu dispositivo, as suas informações e a sua rede estão 

mais seguros graças a funcionalidades como a gestão 

remota, a segurança da rede e o armazenamento seguro 

com Print Release opcional.

 � As opções de acabamento da Série XM9100 incluem 

agrafamento em posição única ou várias posições, 

empilhamento desfasado, perfuração e folhetos com 

lombada agrafada e estilo tríptico.

Produtividade com foco no utilizador

Imprima a partir de qualquer lugar, digitalize mais rapidamente 

e desfrute de um interface de utilizador claro e personalizável.

 � A Impressão móvel Lexmark permite que os utilizadores 

imprimam a partir de qualquer lugar através de 

dispositivos móveis* ou de computadores de secretária.

 � A impressão em frente e verso integrada, uma opção 

seleccionável pelo utilizador, poupa papel e não afecta o 

seu desempenho, permitindo imprimir os lados individuais 

da folha (imagens) a velocidades até 65 ppm.

 � Com capacidade para processar até 140 imagens por 

minuto através do alimentador automático de documentos 

de frente e verso, os seus colaboradores poderão 

digitalizar originais impressos mais rapidamente, podendo 

dedicar-se mais cedo a tarefas mais importantes.

 � O ecrã táctil a cores inclinável de 25 cm da Série XM9100 

informa os utilizadores sobre o estado do dispositivo e as 

mensagens de erro, orientando-os visualmente em tarefas 

como a substituição de um toner.

 � O grande ecrã nítido é também ideal para pré-visualização 

da impressão e digitalização e tem opções de ampliação e 

imagem invertida, para ajudar os utilizadores com 

diferentes capacidades.

 � O inovador interface de utilizador e-Task da Lexmark 

também permite tirar partido mais facilmente de soluções 

pré-instaladas para a satisfação de necessidades de 

processos empresariais.

Descrição geral do produto

*Para mais informações sobre as Soluções de impressão móvel Lexmark,  

consulte lexmark.com/mobile
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Os meus atalhos

Poupe tempo e aumente a eficiência criando atalhos 

para as tarefas mais frequentes de cópia, fax e 

correio electrónico.

Cópia de cartões

Digitalize ambos os lados de um cartão de visita e 

imprima-os numa página, envie-os por correio 

electrónico como um ficheiro ou guarde-os numa 

pasta de rede partilhada.

Digitalizar para a rede

Capture a imagem de um documento e encaminhe-a 

para uma das 30 pastas de rede públicas ou 

pessoais predefinidas.

Suporte a clientes

Envie um alerta por correio electrónico para  

solicitar assistência ou suporte ao seu  

departamento de suporte técnico ou ao fornecedor 

de assistência - directamente a partir do ecrã  

táctil. É possível anexar automaticamente à 

mensagem de correio electrónico informações 

pertinentes sobre o dispositivo.

Gerir livro de endereços

Um administrador pode importar e exportar atalhos 

de correio electrónico e fax a partir de um  

ficheiro CSV.

Reencaminhar fax

Reencaminhe os faxes recebidos para uma partilha 

de ficheiros do Windows.

Faça a sua empresa avançar

As nossas soluções são concebidas para aumentar a sua 

produtividade. A  Série Lexmark XM9100 é baseada na 

plataforma eSF (Embedded Solutions Framework) que lhe 

permite interagir com as aplicações empresariais directamente 

no dispositivo ou através de um servidor, quer estejam 

instaladas no local ou alojadas na “nuvem”. Reduza a impressão 

desnecessária e simplifique os processos de trabalho com as 

soluções Lexmark.

Navegação eficiente

O ecrã táctil a cores Lexmark é um ponto de acesso 

fundamental ao seu dispositivo. O generoso ecrã táctil a cores 

de 25 cm, totalmente personalizável, está equipado com o 

poderoso e interactivo interface de utilizador eTask. Este 

interface personalizável permite-lhe pré-visualizar miniaturas 

dos documentos antes de os imprimir, bem como alterar as 

definições dos trabalhos de impressão directamente no 

dispositivo. 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.

Exemplos de soluções pré-carregadas*

Formulários e favoritos

Aceda instantaneamente aos formulários online 

necessários a partir de qualquer impressora ou 

produto multifuncional (MFP) Lexmark equipado com 

eTask para ajudar a simplificar e optimizar os 

processos de trabalho.

Envio para vários destinos

Digitalize um documento em papel uma vez e 

encaminhe o ficheiro de imagem digital para vários 

destinos ao mesmo tempo.

*Estão disponíveis outras soluções Lexmark através do seu Business 

Solution Dealer.

Soluções
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6.

7.

1.

3.

4.

2.

Manuseamento flexível de materiais 

de impressão

Produza as imagens de grandes 
dimensões que as impressoras 
normais não conseguem produzir, 
graças à capacidade de impressão de 
SRA3 e até 6.500 páginas de 
capacidade de entrada.

1. 2.

Opções de acabamento flexíveis

Escolha a partir de uma vasta gama 
de opções de acabamento, incluindo 
unidades de acabamento opcionais 
que efectuam agrafamento em 
posição única ou várias posições, 
empilhamento desfasado, perfuração 
e criação de folhetos com lombada 
agrafada e estilo tríptico.

3.

Alimentador automático de 
documentos em frente e verso de uma 
só passagem

Poupe tempo digitalizando ambos os 
lados dos seus documentos a uma 
velocidade máxima de 140 lados por 
minuto (ou 80 lados por minuto em 
documentos de um só lado).

4.

Componentes duradouros

A unidade fotocondutora tem uma 
capacidade nominal máxima de 125.000 
páginas, enquanto que a unidade de 
fusão pode atingir 720.000 páginas.³ A 
substituição de menos componentes ao 
longo do ciclo de vida do produto não 
poupa apenas recursos, como também 
implica menos manutenção e menos 
interrupções na produtividade.

7.

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.

8.

Soluções Lexmark

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

6.

Ecrã táctil a cores de 25 cm

Controle facilmente o dispositivo 
através da navegação intuitiva. 
Receba respostas audíveis e 
tácteis quando utilizar o ecrã táctil.

USB frontal

A porta USB frontal permite-lhe pré-
visualizar, imprimir e digitalizar 
documentos directamente e é 
compatível com a maior parte dos 
formatos de ficheiro de imagem 
imprimíveis. (.jpeg (ou.jpg), .tiff (ou .tif ), 
.gif, .bmp, .png, .pcx, .dcx, PDF (Versão 
1.7 ou anterior), XPS).

5.

5.

8.

Principais Funcionalidades
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Compatível com a XM9100 Series

PN Modelos

26Z0222 XM9145
26Z0223 XM9155
26Z0224 XM9165

PN Toner

24B6326 Toner de elevada capacidade
24B6327 Unidade fotocondutora 
54G0W00 Garrafa de desperdícios
25A0013 Cartuchos de agrafos (3 pacotes)

PN Manuseamento de papel

26Z0087 Tabuleiro duplo para 2.500 folhas
26Z0085 2 x tabuleiro para 500 folhas
26Z0089 Tabuleiro para 3.000 folhas
26Z0084 XM9145, XM9155 Agrafador em linha
26Z0082 Unidade de acabamento para folhetos
26Z0080 Unidade de acabamento com furador e agrafador
26Z0091 Tabuleiro para papel banner

PN Mobiliário

26Z0090 Prateleira de trabalho
57X7000 Kit de teclado inglês

PN Opções de memória

57X9016  1024 MB de RAM DDR3
57X9012  2048 MB de RAM DDR3
57X9101  Cartão de memória flash de 256 MB
57X0070 Kit de protecção para disco rígido amovível
57X9115  Placa de tipos de letras ( japonês)
57X9114  Placa de tipos de letra (coreano)
57X9112  Placa de tipos de letra (chinês simplificado)
57X9110  Placa de tipos de letra (chinês tradicional)

PN Soluções

26Z0196  Placa para IPDS
26Z0195  Placa de formulários e códigos de barras
26Z0197  Placa para PRESCRIBE

PN Conectividade

1021294 Cabo USB de 2 metros
27X0225 Servidor de impressão sem fios MarkNet™ N8350 802.11b/g/n
14F0000 Placa de interface paralela 1284-B
1021231 Cabo paralelo bidireccional de 3 metros
14F0100 Placa de interface série RS-232C

PN Peças de assistência

40X9046 720K Unidade de fusão
40X9672 Kit de manutenção do ADF
40X9673 Kit de manutenção do alimentador multifuncional
40X9669 300K Kit de manutenção
40X9936 600K Unidade de revelação

8.

6.

5.

5.

3.

2.

1. 1. Suporte para folhas

2. Ecrã táctil de 25 cm

3. Kit de teclado

4. Alimentador multifuncional para 150 folhas

5. Entrada para 500 folhas

6. Tabuleiro duplo para 2.500 folhas

7. Tabuleiro para 3.000 folhas

8. Unidade de acabamento de folhetos

Standard
Opcional

4.

7.

Informações sobre encomendas - Série XM9100

2 x tabuleiro para 
500 folhas

Unidade de 
acabamento 

interna

Unidade de 
acabamento com 

furador e agrafador

Tabuleiro para 
papel banner
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Especificações do produto - Série XM9100

Especificações do produto Lexmark XM9145 Lexmark XM9155 Lexmark XM9165
Impressão

Visor Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 10 polegadas (25 cm)

Velocidade de impressão: Até² mono: 45 ppm mono: 55 ppm mono: 65 ppm

Tempo para a 1ª página mono: < 5.6 segundos mono: < 5.5 segundos mono: < 5.2 segundos

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

Memória / Processador standard: 1024 MB / máximo: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz

Disco rígido Incluído na configuração

Volume de Páginas Mensal Recomendado⁵ 15000 - 50000 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até⁴ 200000 Páginas por mês 300000 Páginas por mês

Cópia

Velocidade de cópia: Até² mono: 45 cpm mono: 55 cpm mono: 65 cpm

Tempo para a 1ª cópia mono: 5.8 segundos mono: 5.6 segundos

Digitalização

Tipo de Scanner / Digitalização Scanner plano com ADF / ADF: DADF (Duplex de uma só passagem)

Duplex velocidade digitalização: Até mono: 140 Lados por minuto / cor: 140 Lados por minuto

Simplex velocidade digitalização: Até mono: 80 Lados por minuto / cor: 80 Lados por minuto

Envio/Recepção de Faxes

Velocidade do Modem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumíveis

Capacidades dos toners¹ Toner de elevada capacidade para 25.000 páginas

Capacidade Estimada do Fotocondutor : Até³ 125000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter/A4

Consumíveis entregues com o Equipamento⁶ Toner Starter para 21.000 páginas

Manuseamento de Papel

Manuseamento de papel incluído Tabuleiro de saída para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 150 folhas, 2 x entrada para 500 folhas

Manuseamento de papel opcional Unidade de acabamento com furador e agrafador, Agrafador em linha, Tabuleiro tandem para 2500 folhas, 
Tabuleiro para 3000 folhas, Encadernador de Folhetos, 2 x tabuleiro para 500 folhas

Unidade de acabamento com furador e 
agrafador, Tabuleiro tandem para 2500 folhas, 
Tabuleiro para 3000 folhas, Encadernador de 

Folhetos, 2 x tabuleiro para 500 folhas

Capacidade de alimentação de papel: Até standard: 1150 páginas / máximo: 6650 páginas

Capacidade saída de papel: Até standard: 250 páginas / máximo: 3500 páginas

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

Tamanhos de papel suportados Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A3, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Papel 
Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Generalidades

Conectividade standard Um Card Slot interno, Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB frontal Hi-Speed 
Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), 2 Portas USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)

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

Nível de ruído em funcionamento impressão: 52 dBA / cópia: 53 dBA / digitalização: 
57 dBA

impressão: 53 dBA / cópia: 54 dBA / digitalização: 
56 dBA

impressão: 55 dBA / cópia: 55 dBA / 
digitalização: 56 dBA

Ambiente Recomendado de Funcionamento Altitude: 0 - 2.500 metros, Humidade relativa de 15 a 85%, Temperatura: 10 a 30°C

Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso 909 x 615 x 697 mm / 95 kg

¹Capacidade com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. ²Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds. 
³A capacidade real pode variar com base noutros factores como a velocidade do dispositivo, o tamanho do papel e orientação da alimentação, a cobertura de toner, a bandeja de origem, a percentagem de impressões só a preto e a complexidade média do 
trabalho de impressão. ⁴O 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. ⁵O 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. ⁶Capacidade média em páginas standard no modo de impressão simples (um só lado) declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. 
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Distribuidor:
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Email: geral@cplprinting.pt 
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