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1     เครื�องพิมพ์ที�มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลสี LCD ขนาด 2.4 นิ�ว (60 มิลลิเมตร)
ขนาด 10.2 x 15.7 x 14.7 นิ�ว 
ขนาด 260 x 399 x 374 มิลลิเมตร

2     550-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษ
ขนาด 5 x 15.7 x 14.7 นิ �ว
ขนาด 126 x 389 x 374 มิลลิเมตร

3    250-แผ่น ถาดบรรจุกระดาษ
ขนาด 3.7 x 15.7 x 14.7 นิ�ว
ขนาด 95 x 389 x 374 มิลลิเมตร

สินคา้ตามมาตรฐาน

สินคา้พิเศษส�งัเพิ �มเติม

สามารถรองรับ การใส่เพิ�มถาดบรรจุกระดาษเสริม ได้สูงสุดจาํนวน 3 ถาดเท่าน�ัน

2

TH
20
19
04
26



Lexmark MS521dnคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์
การพิมพ์

หนา้จอ

ความเร็วในการพิมพเ์อกสาร (A4) : เร็วสูงสุด4

ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก : เร็วสุด

ความละเอียดในการพิมพ์

หน่วยความจําหลัก / โปรเซสเซอร์

ฮาร์ดดิส

ปริมาณแผ่น ของงานพิมพ์ต่อเดือนที�แนะนํา3

รองรับปริมาณการพิมพต่์อเดือน : ไดสู้งถึง2

ตลับหมึกโทนเนอร์และอุปกรณ์สิ�นเปลือง5

ปริมาณตลบัหมึกเลเซอร์ (ไดสู้งถึง)1

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ ที�มากับตัวเครื�อง1

ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าที�มากับตัวเครื�อง

ถาดบรรจุกระดาษ, สินค้าพิเศษต้องส�ังเพิ�มเติม

รองรับแกรมกระดาษด้านอินพุท : ได้สูงสุด

รองรับแกรมกระดาษด้านเอ้าพุท : ได้สูงสุด

ชนิดกระดาษที�รองรับ

ขนาดกระดาษที�รองรับ

ถาดบรรจุกระดาษ

ระดับเสียงรบกวนในการพิมพ์ : ขณะกําลังใช้งาน

ข้อกําหนดทางด้านสภาวะแวดลอ้มในการทํางาน

การรับประกันผลิตภัณฑ์

พอร์ตมาตรฐาน ที�มากับตัวเครื�อง

ขนาด (มิลลิเมตร - สูง x กว้าง x ลึก) / นา้ํหนัก  

ขาว-ดาํ : 44 แผน่ต่อนาที

ขาว-ดาํ : 6.0 วนิาที

ขาว-ดํา : ความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi ที �คุณภาพของภาพ 2,400

อุปกรณ์ไม่รองรับ

หนา้จอแสดงผลสี LCD ขนาด 2.4 นิ�ว (60 มิลลิเมตร)

หน่วยความจาํที�มากบัเครื�อง : 512 MB, ขยายไดสู้งสุด : 512 MB / โปรเซสเซอร์ 1 GHz

: ความละเอียด 300 x 300 dpi และ 600 x 600 dpi ที�คุณภาพของภาพ 1,200

2,000 -15,000 แผน่

120,000 แผน่ต่อเดือน

5,000 แผน่

60,000 หนา้, โดยอา้งอิงจากค่าเฉลี�ย 3 หนา้กระดาษขนาด letter/A4 ต่องานพิมพ ์
และ มีอตัราการลงหมึกที�ครอบคลุมพื�นที�กระดาษ (Coverage Page) ที� 5%

ตลบัหมึกเลเซอร์ 6,000 แผน่(Cartridge), ตลบัหมึกเลเซอร์ 15,000 แผน่(High Yield Cartridge),
ตลบัหมึกเลเซอร์ 20,000 แผน่(Extra High Yield Cartridge), ตลบัหมึกเลเซอร์ 25,000 แผน่(Ultra High Yield Cartridge)

ที�เหมาะสม

มาตรฐาน : 350 แผน่ ที�แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด : 2,000 แผน่ ที�แกรมกระดาษ 75 แกรม

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

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, 
Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

มาตรฐาน : 150 แผน่ ที�แกรมกระดาษ 75 แกรม / รองรับสูงสุด: 150 แผน่ ที�แกรมกระดาษ 75 แกรม

1-Year Exchange, Return-to-Base Service

260 x 399 x 374 มิลลิเมตร / 14.0 กิโลกรัม

พิมพง์าน : 56 dBA

พอร์ต Gigabit Ethernet (10/100/1000), พอร์ต USB 2.0 Specification Hi- Speed Certified (Type B) ใชส้าํหรับต่อ
เครื�องพิมพ ์กบัคอมพิวเตอร์จาํนวน 1 พอร์ต

อุณหภูมิ: 16 ถึง 32°C (60 ถึง 90°F), ความช �ืนของอากาศ: 8 ถึง 80% ความช�ืนสัมพัทธ์,
ความสูงที�วัดจากน� ําทะเลปานกลาง: 0 - 5000 เมตร

ข้อมูลทั�งหมดในโบร ์ชัวร ์น�ี อาจเปลี�ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที�ทาง Lexmark จะไม่รับผดิชอบต่อข้อผดิพลาดหรือการขาดหายใดๆ
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250-แผน่ ถาดใส่กระดาษดา้นขาเขา้, 100-แผน่ ถาดใส่กระดาษเอนกประสงคแ์บบป้อนมือ, 

250-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษ, 
550-แผ่นถาดบรรจุกระดาษแบบ Lockable Tray

150-แผน่ ถาดใส่กระดาษดา้นขาออก, รองรับงานพิมพ ์2 หนา้

อุปกรณ์เน็ตเวร์ิค ที�สามารสั�งซื�อเพิ�มเติม Marknet N8370 WiFi Option

1Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. 2”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. 3”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. 4Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 
5Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. 6Printers are sold subject to certain 
license/agreement conditions.  See www.lexmark.com/printerlicense for details. 7Actual 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.

จํานวนแผ่นโดยประมาณของชุดสร้างภาพ7
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ข้อมูลทั�วไป6




