
Multifuncionais laser monocromáticos

Lexmark Série XM7100

Mono Ecrã tátil 
de 25,9 cm 
(10,2 pol)

Soluções Segurança ADF 
duplex de 
passagem 

única

Impressão em 
duplex

Até 66 ppm Fax Função de 
acabamento

*O modelo apresentado está equipado com 
opções adicionais

Este é um dispositivo de Classe A FCC. Não se destina a ser utilizado em ambientes residenciais ou domésticos.



 

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.

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 objetivo 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 proteção ambiental é uma 
responsabilidade partilhada

Através do nosso trabalho com grupos do setor, a Lexmark 

ajuda a orientar a elaboração de normas e diretrizes de 

sustentabilidade ambiental.

Somos membros das seguintes instituições:

 } AeA Europe

 } Ecma International

 } EICC (Electronics Industry Citizenship Coalition)

 } DIGITALEUROPE

 } ITI (Information Technology Council)

 } Conselho de Liderança Ambiental

Desempenho impressionante

A Lexmark Série XM7100 contém os mais recentes 

avanços disponíveis num multifuncional. Uma vasta 

escolha de opções de configuração e soluções de 

produtividade dá à sua empresa exatamente o que esta 

necessita para se tornar ainda mais produtiva. Mais 

valor e versatilidade num dispositivo compacto.

 } Processe até mesmo os trabalhos mais complexos 

graças ao processador dual-core de 800 MHz e aos 3 

GB de memória

 } Trabalhe mais rapidamente com velocidades até 

impressão e cópia até 66 ppm e imprima a primeira 

página em apenas quatro segundos

 } Produza internamente trabalhos de aspeto 

profissional com um sistema que proporciona uma 

qualidade de imagem consistente numa vasta gama 

de materiais

 } A unidade de fusão de aquecimento instantâneo 

ajuda a reduzir o consumo de energia e a melhorar o 

tempo de impressão da primeira página

Produtividade empresarial

A Lexmark Série XM7100 conjuga um excecional 

desempenho multifuncional com aplicações concebidas 

para poupar tempo e aumentar a sua produtividade.

 } Poupe tempo com a rápida funcionalidade de 

digitalização a cores em frente e verso de passagem 

única e converta rapidamente documentos impressos 

num formato digital

 } As funções de cópia avançada permitem-lhe 

interromper um trabalho de impressão longo para 

fazer uma cópia rápida e verificar o primeiro conjunto 

de cópias antes de concluir o trabalho de cópia

 } Digitalização para vários destinos, incluindo 

digitalização para rede, email, FTP, fax e muito mais

 } 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, uma unidade 

de acabamento com agrafador ou uma unidade de 

acabamento com furador.
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Exemplos de soluções pré-carregadas* 
nos MFPs Série XM7100:

Multi Send

Capture e encaminhe um documento para 
vários destinos em simultâneo e imprima 
uma cópia, se pretender. Os documentos 
podem ser encaminhados para email, 
pastas de rede ou locais de FTP.

Forms and Favorites

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

Scan to Network Basic

Digitalize um documento impresso e envie 
a imagem para uma das 30 pastas de 
rede partilhadas predefinidas.

Customer Support

Esta aplicação fornece-lhe uma forma 
fácil de enviar informações sobre o seu 
dispositivo para o seu representante 
autorizado ou suporte técnico interno.

Device Quotas

A solução Lexmark Device Quotas permite 
que um administrador configure quotas 
de nível de utilizador para imprimir, 
digitalizar, copiar e enviar faxes.

Simples e intuitiva

A Série Lexmark XM7100 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.

 } O ecrã tátil a cores de 25,9 cm (10,2 pol), de grandes 

dimensões e fácil navegação, proporciona respostas 

audíveis e táteis para tornar a conclusão das tarefas ainda 

mais intuitiva

 } As funcionalidades de pré-visualização da impressão 

e digitalização ajudam-no a selecionar documentos ou 

páginas específicas num documento

 } As luzes direcionais que equipam o dispositivo 

proporcionam pistas visuais que o orientam através 

das tarefas

 } Aumente a sua responsabilidade ambiental com definições 

que permitem fomentar a eficiência energética, como o 

botão de Modo de Suspensão e o Modo de Hibernação

 } Faça a gestão dos seus dispositivos com o 

software disponível

Faça a sua empresa evoluir

As nossas soluções são concebidas para aumentar a sua 

produtividade. A plataforma da Lexmark  Série XM7100 

permite-lhe interagir com aplicações de negócio diretamente 

no dispositivo 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.

Navegação eficiente

O ecrã tátil a cores Lexmark é um ponto de acesso 

fundamental ao seu dispositivo. A interface personalizável 

de 25,9 cm  

(10,2 pol) permite-lhe pré-visualizar miniaturas dos 

documentos antes de os imprimir, bem como alterar as 

definições dos trabalhos de impressão diretamente no 

dispositivo. Poderá mesmo ver, selecionar e imprimir páginas 

específicas de um documento diretamente a partir do ecrã 

tátil. A sua navegação intuitiva e fácil de utilizar permite 

aceder facilmente às funções e atalhos.

*Estão disponíveis outras soluções Lexmark através do seu parceiro 
Lexmark autorizado. 
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A impressão de qualidade profissional 
é apenas uma das vantagens

Tirando partido de toda a nossa experiência no setor, 

poderá aumentar a eficiência e a produtividade 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 interações e tomadas de decisão.

Aumente a capacidade de produção dos seus colaboradores 

com soluções de trabalho que otimizam processos de 

trabalho, capturam dados críticos e fornecem informações 

no local certo, à hora certa e no formato certo. 

Contacte o seu Business Solutions Dealer Lexmark para obter 

mais informações sobre soluções verticais específicas.* As 

soluções são personalizadas através do seu fornecedor.

Mantenha os documentos 
confidenciais em segurança

A Lexmark atribui a máxima importância à segurança 

dos dispositivos 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 de dispositivos, fortalecimento de 

dispositivos e operação de dispositivos.

Gestão de dispositivos. 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 dispositivos.

Fortalecimento de dispositivos. Inclui filtragem de 

portas, filtragem de ligações TCP, encriptação do 

disco rígido, limpeza do disco rígido e atualizações 

de firmware com assinatura digital que aumentam a 

segurança da interface de rede do dispositivo.

Operação de dispositivos. Reduza as vulnerabilidades 

graças às funcionalidades de autenticação e 

autorização, pesquisa de livros de endereços através 

de LDAP e SSL e bloqueio de dispositivos para proteção 

das informações dos utilizadores.

A Lexmark tem uma sólida reputação na área 

da segurança.

 } A Lexmark esteve na fundação e presidiu ao grupo 

que criou as normas IEEE 2600 relativas à segurança 

em dispositivos de impressão

 } A Lexmark foi o primeiro fabricante de dispositivos 

de impressão a assumir uma abordagem 

holística, através da utilização da avaliação de 

critérios comuns da NIAP (National Information 

Assurance Partnership).

*Software opcional disponível. Podem aplicar-se taxas de licenciamento
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Ecrã tátil a cores de 
25,9 cm (10,2 pol)

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

1. 2.

Alimentador automático 
de documentos duplex 
de passagem única

Poupe tempo digitalizando ambos 
os lados de um documento numa só 
passagem, com sólidas capacidades 
de digitalização e deteção ultrassónica 
de entrada de várias folhas, para 
impedir encravamentos.

3.

Direct USB

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

4.

Opções de saída flexíveis

Escolha entre várias opções de 
saída, incluindo uma caixa de 
correio de quatro tabuleiros, um 
empilhador offset, uma unidade de 
acabamento com agrafador e uma 
unidade de acabamento com furador 
e agrafador.

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.

7.

Toner Unison™ da Lexmark

Tecnologia avançada de toner – 
suficientemente poderosa para 
proporcionar consistentemente uma 
qualidade de imagem fantástica, 
num sistema de impressão que não 
precisa de ser agitado.

6.

Soluções Lexmark

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

5.

1.

5.

3.

6.

2.

7.
4.

Modelo XM7170 configurado com 
Unidade de Acabamento, Furador 
e Agrafador
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XM7155x, XM7163x ou XM7170x

XM7155, XM7163 ou XM7170

Ecrã tátil de 25,9 cm 
(10,2 pol)

Ecrã tátil de 25,9 cm 
(10,2 pol)

Alimentador 
multifuncional para 
100 folhas

Alimentador 
multifuncional para 
100 folhas

Tabuleiro para 
550 folhas

Tabuleiro para 
550 folhas

Base com rodas

Base com rodas

Tabuleiro para 
550 folhas

Tabuleiro para 
550 folhas

Tabuleiro para 
2.100 folhas

Tabuleiro para 
550 folhas

Standard
Opcional
Os gráficos ilustram a 
configuração standard 
que pode variar 
consoante o modelo.

Escolha uma 
das quatro 

opções 
seguintes: 

Unidade de 
acabamento 

com agrafador

Unidade de 
acabamento 
com furador 
e agrafador

Caixa de correio 
de 4 tabuleiros
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Especificações do 
produto Lexmark XM7155 Lexmark XM7163 Lexmark XM7170

Impressão
Visor Ecrã tátil a cores ajustável Lexmark e-Task de 10 polegadas (25 cm)

Velocidade de impressão: Até6 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: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 600 x 600 dpi

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

Disco rígido Incluído na configuração

Volume de Páginas Mensal 
Recomendado2 3000 - 50000 Páginas 5000 - 75000 Páginas 5000 - 100000 Páginas

Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até3 300000 Páginas por mês 350000 Páginas por mês

Cópia
Velocidade de cópia: Até6 mono: 52 cpm mono: 60 cpm mono: 66 cpm

Tempo para a 1ª cópia mono: 4.5 segundos mono: 4.2 segundos mono: 4 segundos

Digitalização
Tipo de Scanner / Digitalização Scanner de base plana com ADF / ADF: DADF (duplex de passagem única)

A4/Ltr Duplex velocidade 
digitalização: Até mono: 132 / 140 Lados por minuto / cor: 132 / 140 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade 
digitalização: Até mono: 66 / 70 Lados por minuto / cor: 66 / 70 Lados por minuto

Capacidade de alimentação: 
Cópia/Fax/Digitalização: Até ADF: 150 páginas

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

Consumíveis
Capacidades dos toners1 até: Toner preto de capacidade extra para 35.000 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

Consumíveis entregues 
com o equipamento7 Toner Starter com Programa de Retorno para 25.000 páginas

Manuseamento de Papel
Manuseamento de papel incluído Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 550 folhas, Integrated Duplex, Tabuleiro para 550 folhas

Manuseamento de papel opcional Tabuleiro para 550 folhas, Caixa de correio de 4 tabuleiros, Empilhador offset, Acabamento com agrafador, Encadernador de folhetos

Capacidade de alimentação 
de papel: Até standard: 1200 páginas / máximo: 2300 páginas

Capacidade saída de papel: Até standard: 1050 páginas / máximo: 1050 páginas

Tipos de papel suportados Card Stock, Etiquetas web duplas, Envelopes, Etiquetas integradas, Paper Labels, Plain 
Paper, Transparências, Consulte o guia de etiquetas e cartolinas.

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

Generalidades4

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as Regras da FCC e as normas de emissões EN 55022/EN 55032. Este dispositivo não se destina a 

ser utilizado em ambientes residenciais ou domésticos, devido ao potencial de interferência com as comunicações via rádio.

1Capacidade media com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. 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. 7 Valor de capacidade média de páginas padrão 
declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.



© 2016 Lexmark e o logótipo Lexmark são 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.

AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
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