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3المحتويات



المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد
.أثاث وحامل وخيار طابعة لآل الممآنة التهيئة عمليات أآثر حول معلومات التالية الجداول توفر

.مقبولة تهيئة إلى باإلشارة المعلومات فستستمر معين، صف من خيار إزالة تمت إذا. مدعوم لتآوين األقصى الحد صف آل يمثل

Lexmark CS310 وCS410 وCS510
:35S8502 للضبط قابل طابعة وحامل اختيارية أدراج مع الطابعة

:3073173 دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

CS510dteو CS510deو CS410dtnو CS410dnو CS410nو CS310dnو CS310n :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 550 سعة اختياري درجورقة 650 سعة اختياري درجالوضع تعيين

12

المآتب لسطح أو للضبط قابل طابعة حامل مع الطابعة

4المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



:مالحظات

.CS510dteو CS410dtnو CS310dnو CS310n الطابعة طرز مع فقط واحد اختياري درج تهيئة يمآن•

.أقصى آحد CS510deو CS410dnو CS410n الطابعة طرز مع اختياريين درجين تهيئة يمآن•

Lexmark CS720 وCS725 Series

2

3

1

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

الخيار

الوضع تعيين

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقم للضبط القابل الطابعة حاملاألرضيةمآتب سطح أو طاولة

مم 33340C2100119 x 463 x 483ورقة 550 سعة درج1

)4,7 x 18,23 x 19 بوصة(

مم 40C2300521 x 653 x 625متاحة غير1متاحة غيرللضبط القابل الطابعة حامل2

)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

)الشمالية أمريآا( RFID*11140C0745 خيار3

40C0747 )أوروبا(

119 x 463 x 483 مم

)4,7 x 18,23 x 19 بوصة(

.اختيارَيين درَجين من أآثر استخدام يمآنك ال. اختياري درج فوق RFID خيار رّآب* 
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Lexmark CS820 Series
5

4

3

2

1

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

الخيار

الوضع تعيين

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقم للضبط القابل الطابعة حاملالعجلة قاعدةاألرضيةمآتب سطح أو طاولة

مم 444121K0567120 x 558,8 x 522,4ورقة 550 سعة درج1

)4,7 x 22,0 x 20,6 بوصات(

مم 21K2501108,5 x 662 x 658متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرالعجلة قاعدة2

)4,27 x 26,1 x 25,9 بوصات(

مم 21K0237359 x 558,8 x 522,4متاحة غير111*ورقة 2200 سعة درج3

)14,13 x 22,0 x 20,6 بوصات(

مم 40C2300521 x 653 x 625متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرللضبط القابل الطابعة حامل4

)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

مم 111142K2000140,2 x 530 x 475,4الدبابيس تشطيب وحدة5

)5,5 x 20,9 x 18,7 بوصات(

.البنية أسفل في ورقة 2200 سعة الدرج ضع. ورقة 2200 سعة الدرج ترآيب عند ورقة 550 سعة اختيارية أدراج ثالثة من أآثر تستخدم ال* 
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Lexmark CX310 وCX410 وCX510x
:35S8502 للضبط قابل طابعة وحامل اختيارية أدراج مع الطابعة

:3073173 دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

CX510deو CX410deو CX410eو CX310dnو CX310n :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 550 سعة اختياري درجورقة 650 سعة اختياري درجالوضع تعيين

12

المآتب لسطح أو للضبط قابل طابعة حامل مع الطابعة

:مالحظات

.أقصى آحد CX410deو CX410eو CX510de الطابعة طرز مع اختياريين درجين تهيئة يمآن•

.CX310dnو CX310n الطابعة طراز مع فقط واحد اختياري درج تهيئة يمآن•
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Lexmark CX725 Series

2

3

1

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

الخيار

الوضع تعيين

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقم األرضيةمآتب سطح أو طاولة
القابل الطابعة حامل
للضبط

مم 33340C2100119 x 463 x 483ورقة 550 سعة درج1

)4,7 x 18,23 x 19 بوصة(

القابل الطابعة حامل2
للضبط

مم 40C2300521 x 653 x 625متاحة غير1متاحة غير
)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

أمريآا( RFID*11140C0745 خيار3
)الشمالية

40C0747 )أوروبا(

119 x 463 x 483 مم

)4,7 x 18,23 x 19 بوصة(

.اختيارَيين درَجين من أآثر استخدام يمآنك ال. اختياري درج فوق RFID بوظيفة المزّود االختياري الدرج رّآب* 
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Lexmark CX820 Series

5

4

3
2

1

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

الخيار

الوضع تعيين

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقم
سطح أو طاولة
العجلة قاعدةاألرضيةمآتب

القابل الطابعة حامل
للضبط

مم 444121K0567120 x 558,8 x 522,4ورقة 550 سعة درج1
)4,7 x 22,0 x 20,6 بوصات(

x 4,27 (مم 21K2501108,5 x 662 x 658متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرالعجلة قاعدة2
26,1 x 25,9 بوصات(

مم 21K0237359 x 558,8 x 522,4متاحة غير111*ورقة 2200 سعة درج3
)14,13 x 22,0 x 20,6 بوصات(

القابل الطابعة حامل4
للضبط

مم 40C2300521 x 653 x 625متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غير
)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

مم 111142K2000140,2 x 530 x 475,4الدبابيس تشطيب وحدة5
)5,5 x 20,9 x 18,7 بوصات(

.البنية أسفل في ورقة 2200 سعة الدرج ضع. ورقة 2200 سعة الدرج ترآيب عند ورقة 550 سعة اختيارية أدراج ثالثة من أآثر تستخدم ال* 
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Lexmark CX825 وCX860 Series

3

6

5

4

2

1

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقمالوضع تعيينالخيار

سطح أو طاولة
العجلة قاعدةاألرضيةمآتب

القابل الطابعة حامل
للضبط

مم 444121K0567120 x 558,8 x 522,4ورقة 550 سعة درج1
)4,7 x 22,0 x 20,6 بوصات(

مم 21K2501108,5 x 662 x 658متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرالعجلة قاعدة2
)4,27 x 26,1 x 25,9 بوصات(

وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة3
المواضع المتعددة الفتحات

1)القصيرة البنية(

42K1267متاحة غير1متاحة غيرمتاحة غير

42K1268

1156 x 621 x 574 مم
)45,5 x 24,4 x 22,6 بوصات(

وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة
المواضع المتعددة الفتحات

2)الطويلة البنية(

42K1597متاحة غير1متاحة غيرمتاحة غير

42K1598

1276 x 621 x 574 مم
)50,2 x 24,5 x 22,6 بوصات(

مم 21K0237359 x 558,8 x 522,4متاحة غير3111ورقة 2200 سعة درج4
)14,13 x 22,0 x 20,6 بوصات(

مم 40C2300521 x 653 x 625متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرللضبط القابل الطابعة حامل5
)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

مم 111142K2300159,3 x 543,8 x 475,4الدبابيس تشطيب وحدة6
)6,3 x 21,4 x 18,7 بوصات(

).القصيرة البنية (المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة لترآيب العجالت وقاعدة ورقة 550 سعة االختيارَيين الدرَجين فوق الطابعة وضع يجب 1
التدبيس إنهاء وحدة لترآيب العجالت وقاعدة ورقة 2200 سعة الدرج فوق أو العجالت وقاعدة ورقة 550 سعة االختيارية الثالثة األدراج فوق الطابعة وضع يجب 2

).الطويلة البنية (المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب
.البنية أسفل في ورقة 2200 سعة الدرج ضع. ورقة 2200 سعة الدرج ترآيب عند ورقة 550 سعة اختيارية أدراج ثالثة من أآثر تستخدم ال 3

10المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



Lexmark MS310 و MS410 و MS510 و MS610 Series
:35S8502 للضبط قابل طابعة وحامل اختيارية أدراج مع الطابعة

:3073173 دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

MS510dnو MS415dnو MS410dnو MS410dو MS315dnو MS312dnو MS310dnو MS310d :المدعومة الطابعة طرز
MS610deو MS610dnو

ورقة 550 أو 250 سعة الدرجالوضع تعيين

123

المآتب لسطح أو للضبط قابل طابعة حامل مع الطابعة

:مالحظات

MS415dnو MS410dو MS315dnو MS312dnو MS310dnو MS310d الطابعة طرز مع فقط واحد درج تهيئة يمآن•
.MS410dnو

.MS610deو MS610dnو MS510dn الطابعة طرز مع أقصى آحد أدراج ثالثة تهيئة يمآن•

11المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



Lexmark MS710 وMS810

1

2

3

4

12

11

10

9

8

7

6

5

اختياري–     قياسي–  : تفسيري تعليق

)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقمالخيار

مم 40G080078,74 x 421,64 x 510,54ورقة‑250 سعة الدرج1

)3,1 x 16,6 x 20,1 بوصة( 40G0820للقفل القابل ورقة 250 سعة الدرج

مم 40G0802109,22 x 421,64 x 510,54ورقة 550 سعة درج2

)4,3 x 16,6 x 20,1 بوصة( 40G0822للقفل القابل ورقة 550 سعة الدرج

مم 40G0854109,22 x 421,64 x 510,54فاصل3

)4,3 x 16,6 x 20,1 بوصة(

مم 40G0804350,52 x 421,64 x 510,54ورقة 2100 سعة درج4

)13,8 x 16,6 x 20,1 بوصة(

مم 40G0855106,68 x 594,36 x 693,42العجلة قاعدة5

)4,2 x 23,4 x 27,3 بوصات(

مم 40C2300520,7 x 652,78 x 624,84للضبط القابل الطابعة حامل6

)20,5 x 25,7 x 24,6 بوصات(

مم x 474,98 x 599,44 3073173264,16الدوارة الخزانة7

)10,4 x 18,7 x 23,6 بوصات(

12المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



)والعمق والعرض االرتفاع (األبعادالجزء رقمالخيار

مم 40G0852271,78 x 421,64 x 383,54حاويات أربع على يحتوي بريد صندوق8

)10,7 x 16,6 x 15,1 بوصة(

مم 40G0851165,1 x 421,64 x 381اإلخراج حاوية توسعة أداة9

)6,5 x 16,6 x 15 بوصة(

مم 40G0853309,88 x 421,64 x 335,28العالية السعة ذات اإلخراج توسعة أداة10

)12,2 x 16,6 x 13,2 بوصات(

مم 40G0849246,38 x 434,34 x 513,08الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدة11

)9,7 x 18,2 x 20,2 بوصات(

مم 40G0850246,38 x 434,34 x 414,02الدبابيس تشطيب وحدة12

)9,7 x 17,1 x 16,3 بوصات(

الخيار

الوضع تعيين

الدوارة الخزانةللضبط القابل الطابعة حاملالعجلة قاعدةاألرضيةمآتب سطح أو طاولة

144444ورقة 250 سعة درج

1للقفل قابل ورقة 250 سعة درج

1ورقة 550 سعة درج

1للقفل قابل ورقة 550 سعة درج

2مباعد

متاحة غيرمتاحة غير1متاحة غيرمتاحة غير4و 3ورقة 2100 سعة درج

متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غير1متاحة غير5عجالت قاعدة

متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غير1متاحة غير5للضبط قابل طابعة حامل

متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غير11الدوارة الخزانة

933333و 6حاويات 4 على يحتوي بريد صندوق

9و 7و 6اإلخراج توسعة أداة

811111و 7العالية السعة ذات اإلخراج توسعة أداة

1011111التدبيس إنهاء وحدة

1111111الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة

.ترتيب بأي االختيارية األدراج ترآيب يمآن 1
.ورقة 2100 سعة الدرج مع الفاصل ترّآب ال. فوقه اختيارية أدراج أي ترآيب ثم ومن أوًال ترآيبه عليك الفاصل، استخدام عند 2
.البنية أسفل في ورقة 2100 سعة الدرج ضع. ورقة 2100 سعة الدرج ترآيب عند ورقة 550 أو 250 سعة اختيارية أدراج ثالثة من أآثر تستخدم ال 3
.ورقة 2100 سعة الدرج مع عجالت قاعدة استخدام يجب 4
.األرض على الخيار هذا وضع يجب 5
.ترتيب بأي اإلخراج توسعة وأدوات حاويات 4 على تحتوي التي البريد صناديق ترآيب يمآن 6
.العالية السعة ذات اإلخراج توسعة أداة فوق وضعه يمآن الذي الوحيد الخيار هي الواحدة اإلخراج توسعة أداة إن 7
.العالية السعة ذات اإلخراج توسعة أداة تحت آخر إخراج خيار أي ترآيب يجوز ال 8
.األسفل في ضعه التدبيس، إنهاء وحدة مع الخيار هذا االستخدام عند 9

.تحتها إضافية إخراج توسعة أداة أو إضافي حاويات 4 على يحتوي بريد صندوق ترآيب يمآن. دائًما البنية أعلى في التدبيس إنهاء وحدة تآون أن يجب 10
.أخرى إخراج خيارات أي مع الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة تستخدم ال 11

13المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



أو الطاولة فوق للبنيات األقصى العدد
المآتب سطح

الخزانة فوق للبنيات األقصى العدد
الدوارة

الطابعة حامل فوق للبنيات األقصى العددالعجالت قاعدة فوق للبنيات األقصى العدد
للضبط القابل

البريد صندوق فوق للبنيات األقصى العدد
حاويات 4 على يحتوي الذي

توسعة أداة فوق للبنيات األقصى العدد
العالية السعة ذات اإلخراج

إنهاء وحدة فوق للبنيات األقصى العدد
الفتحات وتثقيب التدبيس

إنهاء وحدة فوق للبنيات األقصى العدد
التدبيس

14المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



Lexmark MX310 وMX410 وMX510
:35S8502 للضبط قابل طابعة وحامل اختيارية أدراج مع الطابعة

:دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

MX511dheو MX511deو MX510deو MX410deو MX310dn :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 550 أو 250 سعة االختياري الدرجالوضع تعيين

123

المآتب لسطح أو للضبط قابل طابعة حامل مع الطابعة

:مالحظات

.MX410deو MX310dn الطابعة طراز مع فقط واحد اختياري درج تهيئة يمآن•

.أقصى آحد MX511dheو MX511deو MX510de الطابعة طرز مع اختيارية أدراج ثالثة تهيئة يمآن•

15المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



Lexmark MX610
:35S8502 للضبط قابل طابعة وحامل اختيارية أدراج مع الطابعة

:دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

MX611dheو MX611deو MX610de :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 550 أو ورقة 250 سعة االختياري الدرجالوضع تعيين

123

المآتب لسطح أو للضبط قابل طابعة حامل مع الطابعة

:مالحظات

.MX611dheو MX611de الطابعة طراز مع اختيارية تدبيس وحدة تهيئة أيًضا يمآن•

.أقصى آحد MX611dheو MX611deو MX610de الطابعة طرز مع اختيارية أدراج ثالثة تهيئة يمآن•

16المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



Lexmark MX710 Series
:40G0855 العجلة وقاعدة اختياري درج مع الطابعة

:3073173 دوارة وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

:40G0854 المباعد

:مالحظات

.الطابعة مع أقصى آحد أدراج أربعة تهيئة يمآن•
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.ورقة 2100 سعة بدرج الطابعة تهيئة عند عجلة قاعدة دائًما استخدم•

MX711و MX710 :المدعومة الطابعة طرز

3ورقة 2100 سعة درج2و 1مباعد أو ورقة 550 سعة درج2و 1مباعد أو ورقة 250 سعة درجالعجلة قاعدةالوضع تعيين

12341234

األرضية

4المآتب سطح

.ترتيب بأي ورقة 550و ورقة 250 سعة الدرجين من آل ترآيب يمآن 1
.ورقة 2100 سعة الدرج مع استخدامه ويتعذر ورقة 550 سعة الدرج أو ورقة 250 سعة الدرج أسفل المباعد يآون أن يجب 2
.دائًما األدنى الدرج هو ورقة 2100 سعة الدرج يآون أن يجب 3
.األرض على العجلة قاعدة وضع يجب 4

Lexmark MX810 Series
:قياسية عجلة وقاعدة اختياري درج مع الطابعة
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:مالحظات

.الطابعة مع أقصى آحد أدراج أربعة تهيئة يمآن•

.ورقة 2100 سعة بدرج الطابعة تهيئة عند عجلة قاعدة دائًما استخدم•

MX812و MX811و MX810 :المدعومة الطابعة طرز

*ورقة 2100 سعة درج)ورقة 550 يستوعب درج(العجلة قاعدةالوضع تعيين

1234

األرضية

المآتب سطح

.األدنى الدرج دوًما يآون أن ويجب أخرى أدراج مع ورقة 2100 سعة الدرج إقران يمآن ال *

Lexmark MS911 وMX910 series
:اختيارية وأدراج إنهاء بوحدة المزودة الطابعات

:26Z0094 الخزانة
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MX912dxeو MX911dteو MX910deو MS911de :المدعومة الطابعة طرز

اإلدخال خيارات

x 500 2 سعة درجالوضع تعيين
2ورقة

3000 سعة درجورقة 2500 سعة درج
3ورقة

التدبيس، إنهاء وحدة4,5التدبيس إنهاء وحدة
الفتحات تثقيب

الآتيبات إنهاء وحدة

األرضية

.إضافي اختياري جهاز أي تثبيت عدم حال في حتى الخزانة دعم يتم 1
.ورقة 2500 سعة درج مع ورقة x 500 2 سعة الدرج استخدام يمآن ال 2
.خزانة أو ورقة 2500 سعة درج أو ورقة x 500 2 سعة درج تثبيت حال في فقط ورقة 3000 سعة الدرج دعم يتم 3
.أخرى إنهاء وحدة تثبيت حال في التدبيس إنهاء وحدة دعم يتم ال 4
.MX912dxe في التدبيس إنهاء وحدة دعم يتم ال 5
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x 500 2 سعة درجالوضع تعيين
2ورقة

3000 سعة درجورقة 2500 سعة درج
3ورقة

التدبيس، إنهاء وحدة4,5التدبيس إنهاء وحدة
الفتحات تثقيب

الآتيبات إنهاء وحدة

1الخزانة

.إضافي اختياري جهاز أي تثبيت عدم حال في حتى الخزانة دعم يتم 1
.ورقة 2500 سعة درج مع ورقة x 500 2 سعة الدرج استخدام يمآن ال 2
.خزانة أو ورقة 2500 سعة درج أو ورقة x 500 2 سعة درج تثبيت حال في فقط ورقة 3000 سعة الدرج دعم يتم 3
.أخرى إنهاء وحدة تثبيت حال في التدبيس إنهاء وحدة دعم يتم ال 4
.MX912dxe في التدبيس إنهاء وحدة دعم يتم ال 5

Lexmark C546dtn و X546dtn
:دوارة وخزانة اختياري درج مع الطابعة
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X546dtn و C546dtn :المدعومة الطابعة طرز

.الطابعات مع 3051710 رقم الجزء يحمل فقط واحد اختياري درج تهيئة يمآن: مالحظة

Lexmark C730 Series
:العجلة وقاعدة اختيارية أدراج مع الطابعة
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:3052765 مفصلية خزانة

C736و C734 :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درجبوصة 4.8 مباعد أو ورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجلة قاعدةالوضع تعيين

1234

األرضية

*األرضية

مفصلية خزانة أو مآتب سطح

.دونها من بأمان الطابعة تشغيل تستطيع زلت ما إنما اختيارية، عجلة قاعدة استخدام يمآن *

Lexmark C740 Series
:العجلة وقاعدة اختيارية أدراج مع الطابعة
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:3052765 دوارة خزانة

C748 و C746 :المدعومة الطابعة طرز

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج1 بوصة 4.8 مباعد أو ورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجلة قاعدةالوضع تعيين

1234

2مفصلية خزانة أو مآتب سطح

األرضية

3األرضية

.ورقة 2000 سعة الدرج مع استخدامه ويتعذر ورقة 550 سعة االختياري الدرج أسفل المباعد يآون أن يجب 1
).بوصة 51.18 (م 1.3 الخيارات ذلك في بما ارتفاعها يتخطى أال على احرص مآتب سطح على الطابعة وضع لدى 2
.دونها من بأمان الطابعة تشغيل تستطيع زلت ما إنما اختيارية، عجلة استخدام يمآن 3

Lexmark C792
:األساسية الطابعة
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:عجالت على مثبتة وقاعدة إضافية بأدراج المزودة Lexmark C792 طابعة

C792 :المدعومة الطابعة

اختياري إخراج خيارورقة 2000 سعة اختياري درجورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجالت على مثبتة قاعدةالموضع

123411

1المآتب سطح

األرضية

2األرضية

:مالحظات

).بوصة 51.18 (م 1.3 هو به الموصى لالرتفاع حد أقصى 1•

اآلمن للتشغيل مطلوبة غير لآنها استخدامها يمآن 2•
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Lexmark C925
Lexmark C925 إضافية أدراج مع:

Lexmark C925 24 عجلة قاعدة إلى تحويله تم طابعة وحامل إضافية أدراج معZ0031:
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:39V4339 الطابعة حامل

C925 :المدعومة الطابعة

ورقة 550 سعة اختيارية أدراج24Z0031 عجلة قاعدة إلى تحويله تم الذي الطابعة حامل24Z0031 الطابعة حاملالوضع تعيين

123

المآتب سطح

األرضية

األرضية
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Lexmark C950 Series
:التجليد إنهاء ووحدة السعة عالية تغذية ووحدة مترادفة أدراج بوحدة المزودة Lexmark C950 الطابعة

:أدراج ثالثة ذات اختيارية وحدة

:واحد درج ذات اختيارية وحدة
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:اختيارية إنهاء وحدة

C950de :المدعوم الطابعة طراز
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ثالثة ذات وحدةواحد درج ذات وحدةالوضع تعيين
أدراج

سعة ذات اختيارية تغذية وحدةمترادفة أدراج وحدة
عالية

تجليد إنهاء وحدة
اختيارية

تشطيب وحدة
اختيارية

األرضية
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Lexmark T650 Series
Lexmark T65x 39 عجلة قاعدة معV3588:

T656و ،T654و ،T652و ،T650 :المدعومة الطابعات

اختياري درجالوضع تعيينالطابعة طرز
الستيعاب

ورقة 2000

على طباعة وحدة
الوجهين

أو ورقة 550 سعة اختيارية أدراجورقة 250 الستيعاب اختياري درج
بوصة 5.1 مباعد

عجلة قاعدة
اختيارية

39V3588
12341234

T650،
،T652و
،T654و
T656و

أو مآتب سطح
مفصلية خزانة

1ال أو 2نعم

.Lexmark T650n في فقط متوفرة االختيارية الوجهين على الطباعة وحدة إن 1
.T656و T654dnو Lexmark T652dn في قياسية ميزة هي الداخلية الوجهين على الطباعة وحدة إن 2
.دونها من بأمان الطابعة تشغيل تستطيع زلت ما إنما اختيارية، عجلة استخدام يمآن 3
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اختياري درجالوضع تعيينالطابعة طرز
الستيعاب

ورقة 2000

على طباعة وحدة
الوجهين

أو ورقة 550 سعة اختيارية أدراجورقة 250 الستيعاب اختياري درج
بوصة 5.1 مباعد

عجلة قاعدة
اختيارية

39V3588
12341234

T65013نعماألرضية

1ال

T652،
،T654و
T656و

13مضمنةاألرضية

T650،
،T652و
،T654و
T656و

1ال أو 2نعماألرضية

.Lexmark T650n في فقط متوفرة االختيارية الوجهين على الطباعة وحدة إن 1
.T656و T654dnو Lexmark T652dn في قياسية ميزة هي الداخلية الوجهين على الطباعة وحدة إن 2
.دونها من بأمان الطابعة تشغيل تستطيع زلت ما إنما اختيارية، عجلة استخدام يمآن 3
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Lexmark W850 و X860de
:إنهاء ووحدة 15R0140 وخزانة اختيارية أدراج مع الطابعة

X860de و W850 :المدعومة الطابعة طرز
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أو ورقة x 500 2 سعة اختياري درجورقة x 500 2 سعة قياسي درجالخزانةالطابعة تهيئةالوضع تعيين
ورقة 850 + 1150

الستيعاب اختياري درج
ورقة 2000

إنهاء وحدة

4 الدرج3 الدرج2 الدرج1 الدرج

Aاألرضية

B

C

)د(

E

)و(

)ز(

:مالحظات

.ورقة 2000 سعة الدرج مع ورقة 850 + 1150 سعة الدرج استخدام يمآن ال•

.الخزانة مع ورقة 850 + 1150 أو ورقة x 2 500 سعة االختياري الدرج استخدم يمآن ال•

.اإلنهاء وحدة مع الطابعة تهيئة عند خزانة دائًما استخدم•

Lexmark X650 Series
:16M1216 العجلة وقاعدة اختيارية أدراج مع الطابعة
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:3052765 دوارة خزانة

X656eو ،X654eو ،X652eو ،X651e :المدعومة الطابعة طرز

عجلة قاعدةالطابعة تهيئة
اختيارية

أو مآتب سطح
مفصلية خزانة

5.1 بقياس ُمباعد أو ورقة 500 سعة اختياري درجورقة 250 سعة اختياري درج
بوصة

سعة اختياري درج
ورقة 2000

1234123

A

B

C

)د(

E

)و(

)ز(

H

)ط(

)ى(

:مالحظات

.ورقة 2000 سعة الدرج مع استخدامه ويتعذر ورقة 500و 250 سعة األدراج أسفل المباعد يآون أن يجب•

.تآوين أي بأسفل دوًما ورقة 2000 سعة االختياري الدرج يآون أن يجب•

.هذه العجلة بقاعدة مزوًدا األقل على واحًدا مباعًدا أو اختيارًيا درًجا األمر يتطلب•
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Lexmark X658e

Lexmark X658e :المدعومة الطابعة

أدراج بثالثة فقط فُيسمح الرئيسية، الوحدة من جزًءا يشآل ورقة 550 سعة األدراج من واحًدا أن وبما. أقصى آحد ورقة 550 سعة أدراج أربعة دعم يتم
.الطابعة تهيئة عند اختيارية إضافية

.قياسية العجلة قاعدة إن: مالحظة

Lexmark X730 Series
:العجلة وقاعدة اختيارية أدراج مع الطابعة

36المدعومة التهيئة عمليات من األقصى الحد



3052765 دوارة خزانة

X738deو ،X736deو ،X734de :المدعومة الطابعة طرز

2000 الستيعاب اختياري درجبوصة 4.8 مباعد أو ورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجلة قاعدةالوضع تعيينالطابعة تهيئة
ورقة

خزانة أو مآتب سطح
مفصلية

1234األرضية

A

B

C

)د(

E

:مالحظات

.ورقة 2000 سعة الدرج مع استخدامه ويتعذر ورقة 550 سعة االختياري الدرج أسفل المباعد يآون أن يجب•

.تهيئة نموذج أي في باألسفل دوًما ورقة 2000 سعة االختياري الدرج يآون أن يجب•

.العجلة قاعدة استخدام عند األقل على واحد مباعد أو اختياري درج تثبيت يجب•
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Lexmark X740 Series
:العجلة وقاعدة اختياري درج مع الطابعة

:3052765 مفصلية خزانة

X748 و X746 :المدعومة الطابعات طرز

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج1 بوصة 4.8 مباعد أو ورقة 550 سعة اختياري درجاختيارية عجلة قاعدةالوضع تعيين

1234

2مفصلية خزانة أو مآتب سطح

األرضية

3األرضية

.ورقة 2000 سعة الدرج مع استخدامه ويتعذر ورقة 550 سعة االختياري الدرج أسفل المباعد يآون أن يجب 1
).بوصة 51.18 (م 1.3 الخيارات ذلك في بما ارتفاعها يتخطى أال على احرص مآتب سطح على الطابعة وضع لدى 2
.دونها من بأمان الطابعة تشغيل تستطيع زلت ما إنما اختيارية، عجلة استخدام يمآن 3
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Lexmark X792
إضافي بدرج المزودة Lexmark X792 طابعة

عجالت على مثبتة وقاعدة إضافي بدرج المزودة Lexmark X792 طابعة

X792 :المدعومة الطابعة

اختياري إخراج خيارورقة 2000 سعة اختياري درجورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجالت على مثبتة قاعدةالموضع

123411

3المآتب سطح
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اختياري إخراج خيارورقة 2000 سعة اختياري درجورقة 550 سعة اختيارية أدراجاختيارية عجالت على مثبتة قاعدةالموضع

123411

1األرضية

1

1

2األرضية

1

:مالحظات

مطلوب 1•

اآلمن للتشغيل مطلوبة غير لآنها استخدامها يمآن 2•

).بوصة 51.18 (م 1.3 هو به الموصى لالرتفاع حد أقصى 3•

Lexmark X792
Lexmark X925 24 عجلة قاعدة إلى تحويله تم طابعة وحامل إضافية أدراج معZ0031:
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:24Z0031 الطابعة حامل

X925 :المدعومة الطابعة

ورقة 550 سعة اختيارية أدراج24Z0031 عجلة قاعدة إلى تحويله تم الذي الطابعة حامل24Z0031 الطابعة حاملالوضع تعيين

123

المآتب سطح

األرضية

األرضية

Lexmark X950 Series
:التجليد إنهاء ووحدة السعة عالية تغذية ووحدة مترادفة أدراج بوحدة المزودة Lexmark X950de الطابعة
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:أدراج ثالثة ذات اختيارية وحدة

:واحد درج ذات اختيارية وحدة

:اختيارية إنهاء وحدة

X950de :المدعوم الطابعة طراز
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ثالثة ذات وحدةواحد درج ذات وحدةالوضع تعيين
أدراج

سعة ذات اختيارية تغذية وحدةمترادفة أدراج وحدة
عالية

تجليد إنهاء وحدة
اختيارية

تشطيب وحدة
اختيارية

األرضية

X954dheو X952dte :المدعومة الطابعة طرز

اختيارية تشطيب وحدةاختيارية تجليد إنهاء وحدةعالية سعة ذات اختيارية تغذية وحدةالوضع تعيين

األرضية
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22G0544 عجلة قاعدة

الوظائف متعددة للطابعات22G0544العجلة قاعدة

X642eو ،X644eو ،X646e :مدعومة الوظائف متعددة طابعات

10 اختيارية خزانةورقة 500 سعة اختيارية أدراجورقة 250 سعة اختيارية أدراجالوجهين على طباعة وحدةالطابعة تهيئة
بوصات

2000 سعة اختياري درج
ورقة

12341234

A

B

C

)د(

E

)و(

)ز(

H

)ط(

)ى(

:عندئٍذ اختيارية، الوجهين على طباعة وحدة تثبيت تم حال في•

.الطابعة أسفل مباشرة الوجهين على الطباعة وحدة تثبيت دائًما يتم أن يجب–

.الوجهين على الطباعة وحدة أسفل الورق مع التعامل خيارات آافة تثبيت يجب–

.األدراج مجموعة من السفلي الجزء في االختياري ورقة 2000 سعة الدرج وضع يجب•

.األدراج مجموعة من السفلي الجزء في بوصات 10 االختيارية الخزانة وضع يجب•

.هذه العجلة قاعدة مع األقل على بوصات 10 اختيارية خزانة أو إدخال درج األمر يتطلب•
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21J0050 ورف ضوئية ماسحة مع 22G0544 العجلة قاعدة

T644و ،T644و ،T642nو ،T642 :المدعومة الطابعات

4600 :المدعومة الضوئية الماسحة

متعددة الطابعة خيارالطابعة تهيئة
الوظائف

على طباعة وحدة
الوجهين

اختيارية خزانةورقة 500 سعة اختيارية أدراجورقة 250 سعة اختيارية أدراج
بوصات 10

اختياري درج
ورقة 2000 سعة

1234123

A

B

C

)د(

E

)و(

)ز(

:عندئٍذ اختيارية، الوجهين على طباعة وحدة تثبيت تم حال في•

.الطابعة أسفل مباشرة الوجهين على الطباعة وحدة تثبيت دائًما يتم أن يجب–

.الوجهين على الطباعة وحدة أسفل الورق مع التعامل خيارات آافة تثبيت يجب–

.األدراج مجموعة من السفلي الجزء في االختياري ورقة 2000 سعة الدرج وضع يجب•

.األدراج مجموعة من السفلي الجزء في بوصات 10 االختيارية الخزانة وضع يجب•

.هذه العجلة قاعدة مع األقل على بوصات 10 اختيارية خزانة أو إدخال درج األمر يتطلب•
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16N1708 الطابعة حامل

10B1755 ضوئية ماسحة رف دون من أو مع 16N1708 طابعة حامل

C762و C760 :المدعومة الطابعات

X762e :المدعومة الوظائف متعددة الطابعة

X4500 :المدعومة الضوئية الماسحة

ورقة 500 سعة اختيارية أدراجالوجهين على طباعة وحدةالوظائف متعددة الطابعة خيارالطابعة تهيئة

123

A

B

C

:عندئٍذ اختيارية، الوجهين على طباعة وحدة تثبيت تم حال في•

.الطابعة أسفل مباشرة الوجهين على الطباعة وحدة تثبيت دائًما يتم أن يجب–

.الوجهين على الطباعة وحدة أسفل الورق مع التعامل خيارات آافة تثبيت يجب–

500 سعة اختياري واحد ودرج ورقة 2000 سعة اختياري واحد درج من مجموعة دعم الوظائف متعددة الطابعة بخيار مزودة غير لطابعة يمآن–
.أقصى آحد طابعة حامل دون من ورقة

.الوجهين على الطباعة وحدة وتهيئة ورقة 2000 سعة درج استخدام عند ورقة 500 سعة اختيارًيا درًجا األمر يتطلب ذلك، إلى إضافة–

21J0055 ضوئية ماسحة رف دون من أو مع 16N1708 طابعة حامل
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C782و C772 :المدعومة الطابعات

X782eو X772e :مدعومة الوظائف متعددة طابعات

4600 :المدعومة الضوئية الماسحة

ورقة 500 سعة اختيارية أدراجالوجهين على طباعة وحدةالوظائف متعددة الطابعة خيارالطابعة تهيئة

123

A

BX

CX

:عندئٍذ اختيارية، الوجهين على طباعة وحدة تثبيت تم حال في•

.سردها تم التي التهيئة أنواع من ألي مباشرة الطابعة أسفل الوجهين على الطباعة وحدة وضع يجب– 

.الوجهين على الطباعة وحدة أسفل الورق مع التعامل خيارات آافة تثبيت يجب– 

500 سعة اختياري واحد ودرج ورقة 2000 سعة اختياري واحد درج من مجموعة دعم الوظائف متعددة الطابعة بخيار مزودة غير لطابعة يمآن•
500 سعة اختيارًيا درًجا األمر يتطلب الوجهين، على الطباعة وحدة أسفل األول الخيار مثل ذلك، إلى إضافة. أقصى آحد طابعة حامل دون من ورقة
.الوجهين على الطباعة وحدة وتهيئة ورقة 2000 سعة درج استخدام عند ورقة
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إشعارات

اإلصدار إشعار

2017 يناير

LEXMARK شرآة توفر :المحلي القانون مع متوافقة غير الشروط هذه مثل فيها تآون التي البلدان على التالية الفقرة تنطبق ال
INTERNATIONAL, INC الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنًيا، أم صريًحا آان سواًء نوع، أي من ضمان أي دون" هي آما "النشرة هذه

معامالت في الضمنية أو الصريحة الضمانات عن المسؤولية بإخالء الدول بعض تسمح وال. معين لغرض المالءمة أو التسويق لقابلية الضمنية الضمانات
.البيان هذا عليك ينطبق أن يجوز ال وبالتالي، معينة،

وسيتم دورية، بصفة المستند هذا في الواردة المعلومات على تغييرات تطرأ. المطبعية األخطاء أو الفنية الدقة عدم أشآال بعض على المنشور هذا يحتوي قد
.وقت أي في الموصوفة البرامج أو المنتجات على تغييرات أو تحسينات إدخال يتم وقد. الالحقة اإلصدارات في التغيرات هذه تضمين

جميع في المنتجات هذه توفير تنوي المنتجة الشرآة أن على ضمًنا الخدمات، أو البرامج أو بالمنتجات يتعلق فيما النشرة، هذه في الواردة اإلشارات تدل ال
استخدام يمآن أنه ضمًنا تعني أو تبين الشرآة أن الخدمات أو البرامج أو المنتجات أحد بشأن وردت إشارة أي من المقصود وليس. فيها تعمل التي الدول
حق أي تخرق أال شريطة آبديل الوظيفية الناحية من مآافئة أخرى خدمة أو برنامج أو منتج أي استخدام ويمآن. فقط الخدمة أو البرنامج أو المنتج هذا مثل
قامت التي تلك باستثناء األخرى، الخدمات أو البرامج أو المنتجات هذه تشغيل صحة من والتحقق التقييم مسؤولية وتقع. القائمة الفآرية الملآية حقوق من

.المستخدم عاتق على بإنتاجها، الشرآة

.http://support.lexmark.com اإللآتروني الموقع بزيارة تفضل ،Lexmark من الفني الدعم على للحصول

.www.lexmark.com بزيارة تفضل والتنزيالت، الطباعة مستلزمات طلب حول المعلومات من لمزيد

 ©2017 Lexmark International, Inc.

.محفوظة الحقوق جميع

التجارية العالمات

دول في أو/و المتحدة الواليات في ومسجلتين Lexmark International, Inc لشرآة تجاريتين عالمتين Lexmark وشعار Lexmark تعد
.أخرى

.المعنيين ألصحابها خاصة ملآية فتعد األخرى التجارية العالمات آافة أما

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and

(b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.
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