i-SENSYS LBP610-serien

•

Driftssikker, kompakt og hurtig
farvelaserprinter til hjemmekontorer
samt små og mellemstore virksomheder
Hurtigt kvalitetslaserprint
i farver fra en effektiv og
kompakt enhed med maksimal
driftssikkerhed og enkel
vedligeholdelse.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Farver designet til at imponere

Mere print, mindre vedligeholdelse

Canons opgraderede farveteknologi hjælper brugere med at
maksimere effekten af deres dokumenter og printmaterialer med
kraftige, flotte farver, som fanger opmærksomheden. LBP610serien er udviklet til at sikre kvalitet uden kompromis og lover
levende, gennemslagskraftige farver gang på gang. Salgsmemoer,
marketingbrochurer eller bare simpel intern kommunikation kan nu
gengives nøjagtigt med imponerende præcision og tætte farver,
som virkelig slår igennem.

LBP610-serien er udviklet til at hjælpe virksomheder med at gøre
det, de er bedst til, og bruge mindre tid på at bekymre sig om
vedligeholdelse. Takket være de nye patroner med høj kapacitet vil
brugere ikke blive forstyrret af hyppig udskiftning af forbrugsstoffer.
Og når tiden kommer til installation af en ny patron, er det lettere
end nogensinde takket være systemet til automatisk fjernelse af
tonerforsegling. Printere i LBP610-serien giver endvidere mulighed
for fjernovervågning af forbruget via et enkelt brugerinterface
(tilgængeligt via pc eller mobil enhed), som giver mindre
virksomheder mulighed for bedre planlægning af deres beholdning
af forbrugsstoffer og vedligeholdelsesintervaller.

Maksimér din virksomheds mobilitet
Virksomheder i vækst er nødt til at være fleksible og produktive,
hvilket gør mobilt print helt afgørende. LBP610-serien tilbyder
brugere optimal mobil kompatibilitet med AirPrint (Apple) og
Mopria (Android) understøttet som standard. Derudover giver
Wireless Direct-tilslutning, som giver gæster mulighed for at printe
uden behov for netværksadgang, endnu større fleksibilitet, samtidig
med at der tages hånd om det sikkerhedsmæssige aspekt. Og
Canons PRINT Business mobile app fremmer yderligere LBP610seriens mobile muligheder og leverer et stort udvalg af nyttige
funktioner designet til at understøtte arbejde på farten.
Produktivitetsfremmende printhastigheder
Takket være den helt nye printmotor tilbyder LBP610-serien
imponerende printhastigheder på tværs af både farve- og sort/hvidindstillinger. LBP610-serien kan levere op til 18 sider pr. minut og
lover en uhyre hurtig ydeevne, som gør det muligt for virksomheder
at være produktive og effektive. På LBP613Cdw er dupleksprint
desuden også muligt. Og den samme høje, ensartede kvalitet er
garanteret hver gang.

Sikkerhed som standard
Dokumentsikkerhed er en stor bekymring i alle virksomheder uanset
størrelse men især for små og mellemstore virksomheder, der ofte
ikke har dedikerede IT-ressourcer i samme omfang som større
virksomheder. LBP610-serien løser dette problem med systemet til
dokumentfrigivelse med pinkode, hvilket giver brugere mere kontrol
over fortrolige materialer. Denne funktion udrydder potentielle
problemer ved, at flere medarbejdere bruger den samme printer,
hvilket giver ro i sindet til ledelsen.

•
Tekniske specifikationer

PRINTENHED
Printhastighed

i-SENSYS LBP610-serien

ALMINDELIGE FUNKTIONER
i-SENSYS LBP611Cn:
Enkeltsidet: O
 p til 18 sider/min. (A4)
Op til 32 sider/min. (A5, liggende)

Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbrug

i-SENSYS LBP611Cn:
Maks: ca. 850 W eller mindre
Standby: ca. 10,8 W eller mindre
Dvale: ca. 0,9 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du
besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Enkeltsidet: O
 p til 18 sider/min. (A4)
Op til 32 sider/min. (A5, liggende)
Dobbeltsidet: Op til 11 ipm (A4)
Printmetode

Farvelaserprint

Printkvalitet

Op til 1200 x 1200 dpi

Printopløsning

Op til 600 x 600 dpi

Opvarmningstid

Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart

FPOT (First Page Out Time)

Farve ca.: 12 sekunder eller mindre
Sort/hvid ca.: 10,9 sekunder eller mindre

Anbefalet månedlig
printvolumen

250 til 2.500 sider pr. måned

Arbejdscyklus

Maks. 30.000 sider pr. måned*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maks: ca. 850 W eller mindre
Standby: ca. 10,8 W eller mindre
Dvale: ca. 0,9 W eller mindre*
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du
besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* Ved trådløs brug er forbruget 0,8 W.

Støjniveau

* Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt
spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan
reducere produktets levetid.

Printmargener

5 mm top, bund, venstre og højre

Avancerede printfunktioner

Sikkert print
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)
Forberedt til Google Cloudprinter
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app
Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons
PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING
Papirinput (standard)

150-arks kassette
Manuel indføring til 1 ark

Papiroutput

100-arks

Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet
papir, blankt papir, etiketter, postkort, kuverter

Mediestørrelser

Kassette:
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Manuel indføring:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort,
Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret
format: min. 76.2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Medievægt

Kassette: 52 til 163 g/m2 (op til 200 g/m2 med blankt papir)
Indgang til manuel indføring: 52 til 163 g/m2 (op til 200 g/m2 med
blankt papir)

Dobbeltsidet print

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatisk
Kassette:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Brugerdefineret format – min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
60 til 120 g/m2

Lydeffekt*
I drift: 63 dB eller mindre
Standby: Lydløs
Lydtryk*
I drift: 49 dB eller mindre (farveprint) / 48 dB eller mindre
(sort/hvid-print)
Standby: Lydløs
* Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296

CONTROLLER
Processorhastighed

800 MHz x 2

Hukommelse

1 GB

Printersprog

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra
programmet påkrævet.

Skrifttyper

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

Interface og
tilslutningsmuligheder

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning

Software- og
printeradministration

Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID'er,
tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret
administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenancetjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af
forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

Operativsystemkompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X-version 10.7.5 og nyere
Linux*/Citrix
* Kun distribution via nettet

FORBRUGSSTOFFER
Alt-i-Én-patroner

Patron
Patron
Patron
Patron
Patron
Patron
Patron
Patron

045 sort (1.400 sider*)**
045H sort (2.800 sider*)**
045 cyan (1.300 sider*)**
045H cyan (2.200 sider*)**
045 magenta (1.300 sider*)**
045H magenta (2.200 sider*)**
045 gul (1.300 sider*)**
045H gul (2.200 sider*)**

* Baseret på ISO/IEC 19752
** Printeren leveres med startpatron til 1.400 sider (sort/hvid) og 690 sider
(cyan, magenta, gul)
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•
Driftssikker, kompakt og hurtig
farvelaserprinter til hjemmekontorer
samt små og mellemstore virksomheder.

i-SENSYS LBP610-serien

Hurtigt kvalitetslaserprint i farver fra en effektiv
og kompakt enhed med maksimal driftssikkerhed
og enkel vedligeholdelse.

Produktdetaljer:
Produktnavn

Mercury-kode

EAN-kode

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Produktnavn

Mercury-kode

EAN-kode

Patron 045 sort

1242C002AA

4549292073669

Patron 045 H sort

1246C002AA

4549292073782

Patron 045 gul

1239C002AA

4549292073577

Patron 045 H gul

1243C002AA

4549292073690

Patron 045 magenta

1240C002AA

4549292073607

Patron 045 H magenta

1244C002AA

4549292073720

Patron 045 cyan

1241C002AA

4549292073638

Patron 045 H cyan

1245C002AA

4549292073751

Varenavn

Mercury-kode

EAN-kode

Installationsservice

7950A546AA

4960999794426

3 års service, onsite, næste dags service - pakke A

7950A525AA

4960999793290

3 års returservice

7950A528AA

4960999793320

Forbrugsstoffer:

Easy Service Plan:

Mål/logistikoplysninger:
Produktnavn

Mercury-kode

Emballagetype

Antal pr. pakke

Længde (mm)

Bredde (mm)

Højde (mm)

Vægt (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Kasse

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Palle

8

1.158

780

1.103

-

40 fods lukket container

384

-

-

-

-

Kassens indhold:
•
•
•
•
•

Hovedenhed
Patron 045 sort (1.400 sider)
Startpatron 045 cyan/magenta/gul (690 sider)
Strømforsyningskabel
Startvejledning

• Brugersoftware dvd-rom
• Garantibevis

