i-SENSYS LBP610-serie

•

Betrouwbare, compacte en snelle
kleurenlaserprinter voor het
kantoor aan huis en kleine bedrijven
High-speed kleurenlaserprints
van hoge kwaliteit door een
efficiënt, compact apparaat met
maximale betrouwbaarheid en
eenvoudig onderhoud.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Kleuren die indruk maken

Meer printen, minder onderhoud

Canon's verbeterde kleurentechnologie helpt gebruikers de impact
van hun documenten en geprinte materiaal te vergroten met
opvallende kleuren die de aandacht vragen. De LBP610-serie is
ontworpen voor compromisloze kwaliteit en levert telkens opnieuw
levendige, krachtige kleuren. Verkoopmemo's, marketingbrochures
of gewoon een eenvoudige interne communicatie kunnen
nu getrouw worden gereproduceerd, met indrukwekkende
nauwkeurigheid en sprekende kleuren die impact hebben.

De LBP610-serie is ontworpen om bedrijven te helpen datgene
te doen waarin ze goed zijn en minder tijd kwijt te zijn aan
onderhoud. Dankzij nieuwe cartridges met hoge capaciteit hoeven
gebruikers niet zo vaak tijd te besteden aan het vervangen van de
consumables. En wanneer het tijd is om een nieuwe cartridge te
plaatsen, is dat gemakkelijker dan ooit dankzij het automatische
systeem om de tonerverzegeling te verwijderen. Printers uit de
LBP610-serie bieden ook de mogelijkheid voor externe bewaking
van de consumables status via een eenvoudige gebruikersinterface
(bereikbaar via een pc of mobiel apparaat), waardoor kleine
bedrijven hun voorraad consumables en het onderhoud efficiënter
kunnen plannen.

Maximaliseer bedrijfsmobiliteit
Groeiende bedrijven moeten wendbaar en productief blijven en
daarom is mobiel printen cruciaal. De LBP610-serie biedt gebruikers
maximale mobiele compatibiliteit met standaard ondersteuning
voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android). Bovendien biedt de
Wireless Direct-verbinding, waarmee gasten kunnen printen zonder
daarvoor netwerktoegang te hoeven hebben, nog meer flexibiliteit
en slagvaardigheid, terwijl het ook de beveiliging bevordert. En met
de mobiele Canon PRINT Business-toepassing heeft de LBP610serie ook uitstekende mobiele voorzieningen met een reeks handige
functies die speciaal voor mobiel werken zijn ontworpen.
Productiviteitsverhogende printsnelheden
Dankzij het gloednieuwe printsysteem biedt de LBP610-serie
indrukwekkende printsnelheden in zowel kleur als zwart-wit. De
LBP610-serie belooft uitermate snelle prestaties van 18 pagina's per
minuut, waardoor bedrijven productief en efficiënt kunnen werken.
Met de LBP613Cdw behoort bovendien dubbelzijdig printen tot de
mogelijkheden. Bij dit alles is dezelfde consistente hoge kwaliteit
gegarandeerd.

Veiligheid als norm
Beveiliging van documenten is een cruciaal punt voor bedrijven
van alle grootten maar met name voor kleine en middelgrote
ondernemingen (MKB) die vaak niet over dezelfde gespecialiseerde
IT-hulpbronnen beschikken als grote ondernemingen. De LBP610serie lost dit probleem op met haar documentvrijgavesysteem
op basis van een pincode, waardoor gebruikers meer controle
hebben over vertrouwelijke materialen. Met deze voorziening
worden potentiële problemen uit de wereld geholpen als meerdere
medewerkers dezelfde printer gebruiken en wordt het management
gemoedsrust geboden.

•
Technische specificaties

PRINTSYSTEEM
Printsnelheid

i-SENSYS LBP610-serie

ALGEMENE KENMERKEN
i-SENSYS LBP611Cn:
Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4)
Tot 32 ppm (A5-liggend)

Voedingsvereisten

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

i-SENSYS LBP611Cn:
Maximaal: ca. 850 W of minder
Stand-by: ca. 10,8 W of minder
Slaapstand: ca. 0,9 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh per week
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de
Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4)
Tot 32 ppm (A5-liggend)
Dubbelzijdig: tot 11 ipm (A4)
Printmethode

Laserprinten in kleur

Printkwaliteit

Tot 1200 x 1200 dpi

Printresolutie

Maximaal 600 x 600 dpi

Opwarmtijd

Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat

Tijd tot eerste print

Kleur: 12 seconden of minder
Zwart-wit: 10,9 seconden of minder

Aanbevolen maandelijks
printvolume

250 tot 2500 pagina's per maand

Bedrijfscyclus

Max. 30.000 pagina's per maand*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maximaal: ca. 850 W of minder
Stand-by: ca. 10,8 W of minder
Slaapstand: ca. 0,9 W of minder*
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh per week
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de
Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*In de wireless modus is het verbruik 0,8 W

Geluidsniveau

*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in
één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur
van het product verminderen

Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde
printeigenschappen

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF)
Geschikt voor Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in,
Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING
Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 150 vel
Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel

Papieruitvoer

100 vel

Mediatypen

Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier,
gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

Mediaformaten

Cassette:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch),
Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
Sleuf voor handmatige invoer:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch),
Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

Mediagewicht

Cassette: 52 tot 163 g/m2 (maximaal 200 g/m2 met glanzend papier)
Sleuf voor handmatige invoer: 52 tot 163 g/m²
(maximaal 200 g/m² met glanzend papier)

Dubbelzijdig printen

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatisch
Cassette:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Aangepaste formaten - min. 182 x 257 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
60 tot 120 g/m2

Geluidssterkte*
Actief: 63 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar
Geluidsdruk*
Actief: 65,2 dB of minder (kleurenprinten) / 63,9 dB of minder
(zwart-wit printen)
Stand-by: onhoorbaar
De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

CONTROLLER
Processorsnelheid

800 MHz x 2

Geheugen

1 Gb

Printertalen

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen
vanuit applicatie vereist.

Lettertypen

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

Interface en connectiviteit

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,
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor
gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services,
zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van
consumables en diagnose op afstand mogelijk.

Compatibele
besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer
Linux*/Citrix
*Alleen webdistributie

CONSUMABLES
All-in-One cartridges

Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge

045 zwart (1400 pagina's*)**
045H zwart (2800 pagina's*)**
045 cyaan (1300 pagina's*)**
045H cyaan (2200 pagina's*)**
045 magenta (1300 pagina's*)**
045H magenta (2200 pagina's*)**
045 geel (1300 pagina's*)**
045H geel (2200 pagina's*)**

*Gebaseerd op ISO/IEC 19752
**De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1400 pagina's zwart en
690 pagina's kleur
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•
Betrouwbare, compacte en snelle
kleurenlaserprinter voor het
kantoor aan huis en kleine bedrijven.

i-SENSYS LBP610-serie

High-speed kleurenlaserprints van hoge kwaliteit
door een efficiënt, compact apparaat met maximale
betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.

Productinformatie:
Productnaam

Mercury-code

EAN-code

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Productnaam

Mercury-code

EAN-code

Cartridge 045 zwart

1242C002AA

4549292073669

Cartridge 045 H zwart

1246C002AA

4549292073782

Cartridge 045 geel

1239C002AA

4549292073577

Cartridge 045 H geel

1243C002AA

4549292073690

Cartridge 045 magenta

1240C002AA

4549292073607

Cartridge 045 H magenta

1244C002AA

4549292073720

Cartridge 045 cyaan

1241C002AA

4549292073638

Cartridge 045 H cyaan

1245C002AA

4549292073751

Naam artikel

Mercury-code

EAN-code

Installatieservice

7950A546AA

4960999794426

3-year on-site next day service-Pack A

7950A525AA

4960999793290

3-year Return-to-base service-Pack

7950A528AA

4960999793320

Consumables:

Easy Service Plan:

Afmetingen / Logistieke informatie:
Productnaam

Mercury-code

Verpakkingsstijl

Aantal per
pakket

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Gewicht (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Doos

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Pallet

8

1158

780

1103

-

Houder 40 ft HC

384

-

-

-

-

Inhoud van de doos:
• Printer
• Cartridge 045 zwart (1400 pagina's)
• Cartridge 045 cyaan/magenta/geel startpakket
(690 pagina's)
• Voedingskabel

• Installatiehandleiding
• DVD-ROM met gebruikerssoftware
• Garantiekaart

