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1 Capacidade média contínua declarada do toner preto ou de composição CMY em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

Lexmark CS748de : descrição geral

Fundada em 1991, em Lexington, Kentucky, e com base na herança 
da IBM, a Lexmark é uma das poucas empresas americanas a possuir, 
desenvolver e comercializar tecnologias de impressão a jacto de tinta, laser 
monocromático, e laser a cores. A Lexmark está preparada para cumprir 
a sua promessa de continuar a produzir produtos fiáveis e de qualidade 
durante muitos anos.

Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF) Soluções empresariais com 
mais funcionalidades, que movimentam a informação eficientemente na sua empresa.

Cores robustas e de alta qualidade A impressora laser a cores Lexmark CS748de 
proporciona uma impressão indispensável no mundo dos negócios.

Desempenho e produtividade Funcionalidades fáceis de utilizar com desempenho 
fiável significa que os processos empresariais são intuitivos e os utilizadores são produtivos.

Porquê a Lexmark?

•  Utilize as cores da empresa com a Named Color Replacement da Lexmark e a calibração PANTONE®.
•  O processador de alta velocidade e a ligação em rede Gigabit Ethernet significam uma transferência de 

dados rápida e um processamento veloz, mesmo em documentos a cores complexos.
•  Imprima rapidamente com velocidades que chegam a 33 ppm e um tempo de impressão da primeira 

página de 9 segundos a preto e a cores.
•  Os toners de elevada capacidade da Lexmark permitem-lhe imprimir até 12 000 páginas por toner a 

preto e 10 000 páginas por toner a cores.1

•  O ecrã táctil a cores fácil de utilizar de 4,3 polegadas (10,9 cm) oferece feedback audível e uma 
navegação semelhante a um tablet.

•  Aumente a capacidade de entrada com gavetas opcionais que elevam a capacidade de entrada 
total até 4300 folhas.

•  Crie mensagens personalizadas para disponibilizar informações úteis, tais como números de 
telefone do suporte técnico e comunicações da empresa.

•  Ao invés de instalar drivers individuais para cada modelo de impressora, o Driver de Impressão 
Universal da Lexmark oferece uma solução uniformizada de um único driver.

•  Aceda de forma rápida e eficiente às soluções eSF directamente a partir do ecrã táctil a cores de 
4,3 polegadas (10,9 cm).

•  O disco rígido opcional permite armazenar ficheiros no equipamento e executar soluções adicionais 
com facilidade.

•  Soluções pré-instaladas significam que pode começar a ser produtivo e a poupar tempo, dinheiro e 
papel, assim que o equipamento sai da embalagem.

•  Existem soluções adicionais disponíveis para que possa obter maiores poupanças e produtividade.



Porquê as cores da Lexmark?

Desempenho a cores profissional A consistência é importante, quer necessite de 
imprimir um documento ou vários. A impressora laser a cores Lexmark CS748de cumpre a sua tarefa 
em todos os tipos de situações – apresentações de última hora, grandes trabalhos de impressão 
para eventos promocionais ou formulários de utilização frequente. Permite produzir documentos de 
elevada qualidade numa grande diversidade de materiais de impressão, ao mesmo tempo que o 
ajuda a poupar dinheiro.

Qualidade de cores profissional As cores têm a capacidade de comunicar, informar 
e persuadir. Cores vibrantes e expressivas também atraem a atenção e causam mais impacto. 
Resumindo, as cores são a sua marca, aquilo que representa. A impressora laser a cores Lexmark 
CS748de é um centro de produtividade a cores. Oferece uma correspondência de cores precisa e 
repetível, além de funcionalidades que criam continuidade entre documentos.

Os documentos que imprime definem uma imagem importante – a sua. A 
impressora laser a cores Lexmark CS748de é ideal para imprimir relatórios, 
materiais de marketing, e sinalização a pedido com uma reprodução de cores 
excepcional. Por isso, quando coloca um documento a cores de alta qualidade 
nas mãos de um cliente, está, ao mesmo tempo, a promover a comunicação e a 
imagem da sua empresa.

•  Correspondência com a marca facilitada - Utilize as cores da empresa em materiais de 
marketing e logótipos com a Named Color Replacement da Lexmark. Basta introduzir valores de 
cores específicas para uma correspondência fácil das cores, incluindo cores estabelecidas da 
empresa e cores PANTONE®.

•  Cores mais económicas - A impressão a cores é essencial para as empresas, no entanto, muitas 
vezes é vista como dispendiosa ou como um luxo. A Tecnologia ColorCare da Lexmark ajuda a 
alterar esta percepção. Ferramentas, como por exemplo Quotas de Utilizador, ajudam o utilizador 
na gestão e na tomada de decisões inteligentes sobre a impressão a cores.

•  Cor contínua - Imprima com confiança, sabendo que a Lexmark CS748de produz documentos 
com uma qualidade excepcional. Os ecrãs de estado e os alertas de consumível notificam-no 
quando o toner está a acabar, para que não fique sem tinta a meio de um trabalho de impressão.

•  Consistência das cores em todos os materiais de impressão - A tecnologia de cor da 
Lexmark proporciona-lhe cores profissionais e consistentes em diferentes tipos e formatos de 
materiais de impressão. Utilize uma imagem consistente em todos os materiais de impressão e 
mostre aos clientes as suas verdadeiras cores, independentemente do que lhes apresentar.

•  Impressão a pedido - Elimine desperdícios. Não imprima formulários, materiais de marketing ou 
outros documentos externamente, nem armazene as versões em papel. Em vez disso, graças à 
solução Forms and Favorites, armazene na Internet os ficheiros que utiliza com mais frequência e 
imprima-os no escritório e a pedido.

•  Actualizações directas - Crie documentos a cores personalizados directamente a partir da 
Lexmark CS748de. Utilize a pré-visualização de impressão e as alterações pós-processo a 
trabalhos para proceder a actualizações, tais como remover uma folha de rosto ou alternar entre o 
modo de impressão simplex e duplex.



Utilize as soluções Lexmark para reduzir as impressões 
desnecessárias e simplificar os processos de trabalho. A 
Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF) permite-lhe 
adicionar uma grande variedade de aplicações de software 
directamente no equipamento.  As soluções são concebidas 
a pensar na sua produtividade, para o ajudar a simplificar, ou 
até mesmo eliminar, processos empresariais que envolvem 
muito papel.

Lexmark CS748de : Soluções incorporadas
As seguintes aplicações encontram-se disponíveis na impressora laser a cores Lexmark CS748de.

Formulários e Favoritos

Eco-Settings

Lexmark CS748de : Soluções

Elimine as ineficiências e os desperdícios associados aos formulários pré-impressos. Ao invés de imprimir materiais 
de marketing externamente e armazenar as versões em papel, armazene na Internet os ficheiros que utiliza com mais 
frequência. Depois, pode imprimi-los no escritório e a pedido.

Imprima de forma responsável, poupe dinheiro, e reduza os desperdícios com pouco esforço. Através de Eco-Settings 
personalizadas, escolha entre várias definições de impressão que ajudam a reduzir o consumo de energia, papel e toner.

Exiba uma apresentação de diapositivos de execução automática e personalizável no ecrã táctil a cores para comunicar 
mensagens importantes a clientes ou funcionários enquanto o equipamento estiver no modo de poupança de energia.

Showroom

Comunique com clientes e funcionários e torne o equipamento verdadeiramente seu. Personalize o fundo ou um ecrã 
inactivo temporizado para exibir um dos quatro fundos pré-instalados ou qualquer outra imagem que pretenda, tal como 
uma fotografia ou um logótipo.

Alteração de Fundo



Além das soluções incorporadas no equipamento, encontra-se disponível uma vasta gama de soluções adicionais da Lexmark para ajudar a a satisfazer 
as suas necessidades ao nível do fluxo de trabalho. Seguem-se alguns exemplos.

Lexmark CS748de : Soluções adicionais

Contacte o seu Fornecedor de Soluções Empresariais da Lexmark para obter soluções adicionais.

Esta aplicação eSF gera um Código de Resposta Rápida (Quick Response, QR) e apresenta-o na Interface de utilizador do 
equipamento.

Permite enviar um alerta por e-mail para o seu suporte técnico ou fornecedor de serviços a solicitar um serviço ou apoio. É possível 
anexar automaticamente à mensagem de e-mail informações pertinentes sobre o equipamento.

Apoio ao Cliente

QR Code Generator

Device Quotas

Permite ao Administrador configurar quotas de nível de utilizador para operações de Impressão, Digitalização, Cópia e Envio de Fax em 
equipamentos com o disco rígido opcional.



Impressora laser a cores Lexmark CS748de 
apresentada com a gaveta opcional para 550 folhas, o 
alimentador de elevada capacidade para 2000 folhas, 
e a base com rodinhas.

Funcionalidades que o ajudam a optimizar o seu trabalho

2) Ecrã táctil a cores intuitivo
Utilize a sua impressora com facilidade 
e confiança graças ao ecrã táctil a 
cores de 4,3 polegadas (10,9 cm) 
que torna a navegação inteligente e 
intuitiva.

3) Actualizações práticas
Pré-visualize documentos e altere 
definições de impressão, tais 
como a impressão frente e verso, 
directamente no equipamento.

4) Capacidade de entrada flexível
Com a gaveta opcional para 550 folhas, 
a gaveta para material de impressão 
especializado e o alimentador de 
elevada capacidade para 2000 folhas, 
personalize as opções de entrada 
para que correspondam às suas 
necessidades de impressão.

7) Impressão USB directa
A porta USB frontal permite uma 
impressão prática e directa de 
ficheiros PDF e de vários formatos 
de ficheiro de imagem imprimíveis.

8) Suporte para vários materiais 
de impressão
A alimentação de papel ultra-
fiável suporta diversos materiais 
de impressão, incluindo cartolina, 
etiquetas de vinil, banners e muito 
mais.

6) Utilize menos energia
O fusor de aquecimento instantâneo 
reduz o consumo de energia e 
proporciona um tempo de impressão 
da primeira página que chega aos 9 
segundos a preto e a cores.

5) Disco rígido opcional
O disco rígido opcional aumenta a 
produtividade com a capacidade 
para colocar trabalhos de impressão 
em espera e armazenar ficheiros e 
formulários na impressora.

1) Correspondência com a 
marca facilitada
Utilize as cores da marca de forma 
consistente e imprima materiais 
de marketing no escritório com 
a Named Color Replacement da 
Lexmark.

Lexmark CS748de : Principais funcionalidades



Compatível com a impressora laser a cores Lexmark CS748de

Lexmark CS748de : informações sobre a encomenda

Part # Modelo
41H0165 Lexmark CS748de

Part # Toners
24B5578 CS748 Toner preto de elevada capacidade com programa de retorno

24B5579 CS748 Toner cyan de elevada capacidade com programa de retorno

24B5580 CS748 Toner magenta de elevada capacidade com programa de 
retorno

24B5581 CS748 Toner amarelo de elevada capacidade com programa de 
retorno

C734X20G Unidade Fotocondutora
C734X24G Unidade Fotocondutora, Pack de 4
C734X77G Embalagem de Resíduos de Toner

Part # Manuseamento de Papel
27S2100 Gaveta para 550 folhas
27S2400 Alimentador de Elevada Capacidade para 2000 folhas
27S2650 Gaveta para papel especial para 550 folhas
27S2190 Espaçador de 12,2 cm (4,8 «)

Part # Opcionais de mobiliário
3052765 Swivel Cabinet
34T5114 C74x, X74x Caster Base

Part # Opções de Memória
1025041 DRAM DDR2 de 256MB
1025042 DRAM DDR2 de 512MB
1025043 DRAM DDR2 de 1024MB
14F0245 Placa Flash de 256 MB
27X0014 Disco Rígido de 160+ GB
30G0287 Placa de Tipo de Letra Árabe
30G0828 Placa de Tipos de Letra de Japonês
30G0825 Placa de Tipos de Letra de Coreano
30G0826 Placa de Tipos de Letra de Chinês Simplificado
30G0827 Placa de Tipos de Letra de Chinês Tradicional

Part # Soluções de Aplicações
57X9000 Lexmark PrintCryption Card
41H0198 C748 Placa para IPDS
41H0199 C748 Placa para emulação PRESCRIBE
41H0197 C748 Placa de códigos de barras e formulários

Part # Conectividade
27X0030 Servidor de Impressão Sem Fios MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037 Servidor de Impressão MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
1021294 Cabo USB (2 metros)
14F0000 Placa de Interface Paralela 1284-B
1021231 Cabo paralelo (10’)

14F0100 Placa de Interface de Série RS-232C

Part # Utilização de peças
40X5168 Pick Tire
40X5152 Pick Tire, Specialty Media Drawer
40X8111 C74x, X74x Manutenção da unidade de fusão 220-240 V
40X6401 Transfer Belt Maintenance Kit

Opcional

Impressão USB 
Walk-Up

Alimentador com 
capacidade para 550 

Alimentador com 
capacidade para 550 

Opcional

Opcional

Opcional

Fusor de aquecimento instantâneo

Gaveta com capacidade para 2000 Folhas

Ecrã Táctil 4,3” (10,9 cm)

Duplex Integrado

Standard

Base com rodinhas

Gaveta com capacidade para 550 Folhas



Lexmark CS748de : especificações do produto

Google Docs e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. ENERGY STAR é uma 
marca registada nos Estados Unidos. PANTONE ® é uma marca registada da Pantone, Inc. AirPrint e o logo AirPrint são marcas registadas da Apple Computer, Inc. Outras marcas 
registadas são propriedade dos respectivos proprietários.  Lexmark e Lexmark com o logo do diamante são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados 
Unidos e/ou noutros países. 

1 Capacidade média contínua declarada do toner preto ou de composição CMY em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.
2 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.
3 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.

Especificações do produto Lexmark CS748de
Impressão
Visor Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)
Velocidade de Impressão: Até Mono: 33 ppm / Cores: 33 ppm
Tempo para a 1ª página Mono: 9 segundos / Cores: 9 segundos
Resolução de impressão, cores Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp
Processador 800 MHz
Memória / Processador Standard: 512 MB / Máximo: 1536 MB
Disco rígido Opcional

Volume de Páginas Mensal Recomendado2 2500 - 10000 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até 3 100000 Páginas por mês

Consumíveis
Capacidade dos consumíveis Toner Preto de Elevada Capacidade para 12.000¹ páginas, Toners a Cores (CMY) de elevada capacidade para 10.000¹ páginas
Consumíveis entregues com o Equipamento Toner Preto com Programa de Retorno para 12.000¹ páginas, Toners Cor com Programa de Retorno para 10.000¹ páginas (CMY)

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel standard Alimentador de entrada para 550 folhas, Alimentador multifuncional para 100 folhas, Compartimento de saída de papel para 300 folhas, Duplex 

integrado

Opcionais de manuseamento de papel Alimentador de 550 folhas de Papel Especial, Alimentador de elevada capacidade de 2.000 folhas, Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 
2)

Capacidade de alimentação: Até Standard: 650 páginas / Máximo: 4300 páginas
Capacidade saída de papel: Até Standard: 300 páginas / Máximo: 300 páginas
Tipos de papel suportados Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões, Etiquetas de vinyl, Transparências, Etiquetas de papel, Cartão, Envelopes, Papel comum
Tamanhos de papel suportados A6, Universal, Papel Statement, Oficio, Letter, JIS-B5, Executive, Envelope DL, Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, 

Envelope C5, B5, Folio, Legal

Generalidades
Conectividade (standard) Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), 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), Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B)

Conectividade (opcional) MarkNet™ N8250 Interno 802.11b/g/n Sem Fios, MarkNet™ N8120 Interno Gigabit Ethernet
Conectividade (opcional) Adaptador interno paralelo 1284-B, Adaptador de série RS-232C
Nível de ruído, em funcionamento 55 dBA
ENERGY STAR Yes
Ambiente Recomendado de Funcionamento Altitude: 0 - 3.048 metros, Humidade relativa de 8 a 80%, Temperatura: 16 a 32°C
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso (Kg) 455 x 435 x 400 mm / 25.6 kg


