„i-SENSYS LBP610“ serija

•

Patikimas, kompaktiškas ir greitas
vienafunkcis spalvinis lazerinis
spausdintuvas namų biurams ir MVĮ
Didelės spartos, kokybiškas
lazerinis spausdinimas iš
efektyvaus, kompaktiško
įrenginio, kuris yra itin patikimas
ir paprastai prižiūrimas.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Įspūdingos spalvos

Daugiau spaudinių, mažiau priežiūros

Dėl patobulintos „Canon“ technologijos galima maksimaliai padidinti
dokumentų ir kitų spausdinamų medžiagų įtaigumą, spausdinant
ryškiomis, dėmesį pritraukiančiomis spalvomis. LBP610 serijos
įrenginiai sukurti bekompromisei kokybei užtikrinti ir perteikia
ryškias ir įtaigias spalvas kiekviename spaudinyje. Pardavimų
atmintinės, rinkodaros lankstinukai ar tiesiog įmonės komunikacijai
skirti spaudiniai dabar gali būti spausdinami tiksliai atkuriant ir
perteikiant išties įspūdį paliekančias ryškias spalvas.

LBP610 serija sukurta siekiant, kad įmonės galėtų visą dėmesį skirti
pagrindinei savo veiklai ir mažiau laiko gaišti priežiūrai. Pasirinkus
didelės talpos kasetes, nebereikės taip dažnai trikdyti darbo ir
keisti eksploatacines medžiagas. O prireikus įdėti naują kasetę, tai
padaryti bus lengviau, nes spausdintuvuose įrengta automatinė
dažų sandariklio šalinimo sistema. LBP610 serijos spausdintuvuose
įdiegta ir nuotolinė eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema
per paprastą naudotojo sąsają (pasiekiama per asmeninį kompiuterį
arba mobilųjį įrenginį), todėl mažos įmonės gali efektyviau planuoti
atsargas ir priežiūros intervalus.

Maksimalus mobiliųjų sprendimų panaudojimas versle
Augantis verslas turi būti judrus ir produktyvus, todėl itin svarbi
mobiliojo spausdinimo galimybė. LBP610 serijos gaminiai yra
maksimaliai suderinami su įvairiais sprendimais ir standartiškai
palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) funkcijas. Be to,
naudodamiesi belaidžiu tiesioginiu ryšiu įmonės svečiai gali išspausdinti
reikiamą medžiagą nesijungdami prie tinklo, todėl ne tik užtikrinamas
lankstumas ir judrumas, bet ir išsprendžiamos tinklo saugumo
problemos. O programėlė „Canon PRINT Business“ dar labiau išplečia
LBP610 serijos pritaikymo mobiliesiems įrenginiams galimybes.
Produktyvumą didinanti spausdinimo sparta
Dėl visiškai naujo variklio LBP610 serijos prietaisai pasižymi
įspūdinga spausdinimo sparta tiek spausdinant spalvotai, tiek ir
vienspalviu režimu. LBP610 serijos spausdintuvai per minutę gali
išspausdinti iki 18 puslapių, todėl įmonės gali dirbti produktyviai ir
efektyviai, o modelis LBP613Cdw turi netgi dvipusio spausdinimo
galimybę. Ir visa tai nekintama aukšta kokybe.

Sauga kaip standartinė funkcija
Dokumentų apsauga rūpi visų dydžių įmonėms ir visų pirma MVĮ,
kurios dažnai negali naudotis didžiųjų įmonių turimais IT ištekliais.
LBP610 serijos įrenginiuose šią problemą išsprendžia PIN kodu
apsaugotų dokumentų leidimo sistema, kuri užtikrina geresnę
konfidencialių dokumentų kontrolę. Ši funkcija panaikina galimas
problemas, kai vienu spausdintuvu naudojasi keli darbuotojai, ir
užtikrina ramybę vadovybei.

•
Techninės specifikacijos

SPAUSDINTUVO VARIKLIS
Spausdinimo sparta

„i-SENSYS LBP610“ serija

BENDROSIOS SAVYBĖS
„i-SENSYS LBP611Cn“:
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)
Iki 32 psl./min. (A5 gulsčiai)

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

„i-SENSYS LBP611Cn“:
Maks.: iki 850 W
Budėjimo režimu: iki 10,8 W
Veikiant snaudimo režimu: apie 0,9 W
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

„i-SENSYS LBP613Cdw“:
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)
Iki 32 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 11 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tšk. colyje

Spausdinimo raiška

Iki 600 x 600 tšk. colyje

Įšilimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo
trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 12 sek.
Nespalvotai – iki maždaug 10,9 sek.

Rekomenduojama spausdinimo
apimtis per mėnesį

250–2 500 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 30 000 puslapių per mėnesį*

„i-SENSYS LBP613Cdw“:
Maks.: iki 850 W
Budėjimo režimu: iki 10,8 W
Veikiant snaudimo režimu: apie iki 0,9 W*
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 0,8 W

Triukšmo lygis

* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną
mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą
našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.

Spaudinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinės spausdinimo
funkcijos

Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print
Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus tiekimas (standartinis)

150 lapų kasetė
1 lapo neautomatinio tiekimo anga

Popieriaus išeiga

100 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius,
plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės,
atvirukas, vokas

Laikmenų formatai

Garso stiprumas*
Veikimo metu: iki 63 dB
Budėjimo režimu: negirdimas
Garso slėgis*
Veikiant: iki 49 dB (spalvotas spausdinimas) / iki 48 dB
(nespalvotas spausdinimas)
Budėjimo režimu: negirdimas
*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

VALDIKLIS
Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Spausdinimo kalbos

„i-SENSYS LBP611Cn“:
UFRII
„i-SENSYS LBP613Cdw“:
UFRII, PCL5c*, PCL6, „Adobe® PostScript“
*Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis
spausdinimas iš programos.

Šriftai

„i-SENSYS LBP613Cdw“:
45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

Kasetė:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“,
„Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
„Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5,
„Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm,
maks. 215,9 x 355,6 mm.

Sąsaja ir jungiamumas

„i-SENSYS LBP611Cn“:
USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T

Neautomatinio tiekimo anga:
A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“,
„Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
„Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5,
„Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm
maks. 215,9 x 355,6 mm.

Programinė įranga ir
spausdintuvo valdymas

„Remote User Interface“ (RUI),
„Department ID Management“,
įrankis „Toner Status“,
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga
centralizuotam įrenginių grupės valdymui.
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės
„eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis
eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

Suderinamumas su
operacinėmis sistemomis

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ /
„Windows® Vista“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server®
2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“
„Mac OS X“ 10.7.5 ar naujesnė versija
„Linux“* / „Citrix“

Laikmenų svoris

Kasetė: 52–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
Tiekimo rankomis anga: 52–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu
popieriumi)

Dvipusis spausdinimas

„i-SENSYS LBP613Cdw“:
Automatinis
Kasetė:
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K
Pasirinktinis formatas: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
nuo 60 iki 120 g/m²

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

*Platinimas tik žiniatinkliu

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS
Universaliosios kasetės

Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių*)**
Juodo rašalo kasetė 045H (2 800 puslapių*)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių*)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių*)**
Raudono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių*)**
Raudono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių*)**
Geltono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių*)**
Geltono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių*)**
*Pagal ISO/IEC 19752
**Spausdintuvas pristatomas su 1 400 puslapių juodo rašalo ir 690 puslapių žalsvai
mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinėmis kasetėmis.

„Canon Inc.“
canon.com
„Canon Europe“
canon-europe.com
Laida lietuvių k.
© „Canon Europa N.V.“, 2017.
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Patikimas, kompaktiškas ir greitas
vienafunkcis spalvinis lazerinis
spausdintuvas namų biurams ir MVĮ.
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Didelės spartos, kokybiškas lazerinis spausdinimas
iš efektyvaus, kompaktiško įrenginio, kuris yra itin
patikimas ir paprastai prižiūrimas

Gaminio informacija
Gaminio pavadinimas

Kodas („Mercury Code“)

EAN kodas

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Gaminio pavadinimas

Kodas („Mercury Code“)

EAN kodas

Juodo rašalo kasetė 045

1242C002AA

4549292073669

Juodo rašalo kasetė 045 H

1246C002AA

4549292073782

Geltono rašalo kasetė 045

1239C002AA

4549292073577

Geltono rašalo kasetė 045 H

1243C002AA

4549292073690

Raudono rašalo kasetė 045

1240C002AA

4549292073607

Raudono rašalo kasetė 045 H

1244C002AA

4549292073720

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045

1241C002AA

4549292073638

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 H

1245C002AA

4549292073751

Prekės pavadinimas

Kodas („Mercury Code“)

EAN kodas

Įrengimo paslauga

7950A546AA

4960999794426

3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas A

7950A525AA

4960999793290

3 metų grąžinimo gamintojui paslaugų paketas

7950A528AA

4960999793320

Eksploatacinės medžiagos

Paprastos priežiūros planas

Matmenys / logistinė informacija
Gaminio pavadinimas

Kodas („Mercury Code“)

Pakuotės pobūdis

Skaičius
pakuotėje

Ilgis (mm)

Plotis (mm)

Aukštis (mm)

Svoris (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Dėžė

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Padėklas

8

1158

780

1103

-

Dėžė 40 pėdų HC

384

-

-

-

-

Dėžės turinys
• Pagrindinis įrenginys
• Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių)
• Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinė
kasetė 045 (690 puslapių)
• Maitinimo tiekimo laidas

• Darbo pradžios vadovas
• Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
• Garantijos kortelė

