Seria i-SENSYS LBP610

•

Imprimantă laser color cu o singură
funcţie, fiabilă, compactă şi rapidă,
pentru birourile de acasă şi pentru
întreprinderi mici şi
mijlocii
Imprimare laser color la viteză
ridicată, de calitate superioară
oferită de o unitate eficientă şi
compactă, cu fiabilitate maximă
şi întreţinere simplificată.

LBP613Cdw
LBP611Cn

Colorat pentru a impresiona

Mai multă imprimare, mai puţină întreţinere

Tehnologia color îmbunătăţită de la Canon ajută utilizatorii să
maximizeze impactul documentelor şi materialelor imprimate,
oferind nuanţe îndrăzneţe şi puternice, care atrag atenţia. Seria
LBP610 a fost creată pentru a asigura calitate fără compromisuri,
promiţând culori vibrante şi puternice, de fiecare dată. Notele de
vânzare, broşurile de marketing sau simplele comunicări interne
pot fi acum reproduse fidel, cu acurateţe impresionantă şi cu culori
solide, care rezonează cu adevărat.

Seria LBP610 a fost construită pentru a ajuta companiile să facă
ceea ce ştiu cel mai bine şi să petreacă mai puţin timp făcându-şi
griji cu privire la cheltuielile de întreţinere. Mulţumită opţiunilor
cartuşelor cu randament ridicat, utilizatorii nu vor fi întrerupţi prin
înlocuirea consumabilelor la fel de des. Şi când va veni vremea să
instalaţi un nou cartuş, este mai uşor ca oricând, datorită sistemului
automat de scoatere a sigiliului tonerului. Imprimantele seria
LBP610 permit, de asemenea, monitorizarea consumabilelor de la
distanţă, printr-o interfaţă simplă cu utilizatorul (accesibilă pe PC
sau un dispozitiv mobil), care oferă companiilor mici capacitatea
de a-şi planifica mai eficient stocul de consumabile şi intervalele
cheltuielilor de întreţinere.

Maximizaţi mobilitatea în afaceri
Companiile aflate în dezvoltare trebuie să rămână agile şi productive,
de aceea imprimarea mobilă este crucială. Seria LBP610 oferă
utilizatorilor compatibilitate mobilă maximă, cu asistenţă AirPrint
(Apple) şi Mopria (Android) standard. În plus, conexiunea Wireless
Direct, care permite invitaţilor să imprime fără nevoia de acces la
reţea, oferă o mai mare flexibilitate şi agilitate, abordând în acelaşi
timp probleme de securitate. Aplicaţia mobilă Canon PRINT Business
promovează datele de conectare mobile ale seriei LBP610, oferind o
gamă de funcţii utile, create pentru a susţine modul de lucru mobil.
Viteze de imprimare care cresc productivitatea
Datorită motorului complet nou, seria LBP610 oferă viteze de
imprimare impresionante pentru ambele setări, color şi alb negru.
Capabilă să livreze până la 18 pagini pe minut, seria LBP610
promite o performanţă rapidă, care permite companiilor să rămână
productive şi eficiente, cu imprimare duplex posibilă, de asemenea,
pe LBP613Cdw. Între timp, este garantată aceeaşi calitate ridicată
constantă, de fiecare dată.

Securitatea ca standard
Securitatea documentelor este o problemă pentru companiile de
toate dimensiunile, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii,
care nu beneficiază de multe ori de aceleaşi resurse IT precum
partenerii săi de afaceri. Seria LBP610 rezolvă această problemă cu
sistemul de eliberare a documentelor cu PIN, oferind utilizatorilor
un control mai mare asupra materialelor confidenţiale. Această
caracteristică elimină problemele potenţiale cu mai mulţi angajaţi
care utilizează aceeaşi imprimantă şi asigură linişte managerilor.

•
Specificaţii tehnice

MOTOR IMPRIMANTĂ
Viteză de imprimare

Seria i-SENSYS LBP610

CARACTERISTICI GENERALE
i-SENSYS LBP611Cn:
O faţă: p
 ână la 18 ppm (A4)
Până la 32 ppm (A5-Peisaj)

Cerinţe privind alimentarea

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

i-SENSYS LBP611Cn:
Maxim: aprox. 850 W sau mai puţin
Standby: aprox. 10,8 W sau mai puţin
Mod inactiv: aprox. 0,9W sau mai puţin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption TEC): 0,5 kWh/săptămână
Pentru informaţii detaliate referitoare la directiva Lot26,
vă rugăm să vizitaţi:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
O faţă: p
 ână la 18 ppm (A4)
Până la 32 ppm(A5-Peisaj)
Faţă-verso: până la 11 ipm (A4)
Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

Timp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire a primei pagini

Color aprox.: 12 secunde sau mai puţin
Monocrom aprox.: 10,9 secunde sau mai puţin

Volum lunar de imprimare
recomandat

250 - 2.500 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 30.000 de pagini pe lună*
*Ciclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură
lună de vârf. Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce
durata de viaţă a produsului

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga şi dreapta

Caracteristici de imprimare
avansate

Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maxim: aprox. 850 W sau mai puţin
Standby: aprox. 10,8 W sau mai puţin
Mod inactiv: aprox. 0,9 W sau mai puţin*
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption TEC): 0,5 kWh/săptămână
Pentru informaţii detaliate referitoare la directiva Lot26,
vă rugăm să vizitaţi:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*În modul wireless, consumul este de 0,8 W

Nivel de zgomot

Intensitate acustică*
Activ: 63 dB sau mai puţin
Standby: inaudibil
Presiune sonoră*
Activ: 49 dB sau mai puţin (imprimare color) / 48 dB sau mai
puţin (imprimare AN)
Standby: inaudibil
*Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

CONTROLER

GESTIONAREA SUPORTURILOR
Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 150 de coli
Slot de alimentare manuală cu 1 coală

Ieşire hârtie

100 de coli

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subţire, hârtie
colorată, hârtie lucioasă, etichetă, carte poştală, plic

Formate de hârtie

Casetă:
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept,
16K, carte poştală, fişă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),
formate atipice: Min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.

Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea
direct din aplicaţie.

Fonturi

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Slot de alimentare manuală:
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept,
16K, carte poştală, fişă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),
formate atipice: Min 76.2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.

Interfaţă şi conectivitate

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

Greutatea hârtiei

Casetă: 52 - 163 g/m2 (până la 200 g/m2 cu hârtie lucioasă)
Slot alimentare manuală: 52 - 163 g/m2 (până la 200 g/m2 cu
hârtie lucioasă)

Administrare software şi
imprimantă

Imprimare faţă-verso

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automată
Casetă:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K
Formate atipice - Min. 182 x 257 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
60 - 120 g/m2

Interfaţă cu utilizatorul de la distanţă (RUI),
gestionarea ID-urilor de departamente,
instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance
de la distanţă, precum citirea datelor contorului, administrarea
automată a consumabilelor şi diagnosticarea de la distanţă.

Compatibilitate cu sisteme de
operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.7.5 şi versiunile ulterioare
Linux*/Citrix

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

*Distribuţie numai pe web

CONSUMABILE
Cartuşe multifuncţionale

Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş

045 negru (1,400 pagini*)**
045H negru (2,800 pagini*)**
045 cyan (1,300 pagini*)**
045H cyan (2,200 pagini*)**
045 magenta (1,300 pagini*)**
045H magenta (2,200 pagini*)**
045 galben (1,300 pagini*)**
045H galben (2,200 pagini*)**

*Pe baza standardului ISO/IEC 19752
**Imprimanta este livrată cu un cartuş iniţial negru: 1.400 de pagini,
C/M/G: 690 de pagini
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•
Imprimantă laser color fiabilă,
compactă şi rapidă, cu o singură
funcţie, pentru birourile de acasă şi
pentru companiile mici şi mijlocii.

Seria i-SENSYS LBP610

Imprimare laser color la viteză ridicată, de calitate
superioară, oferită de o unitate eficientă, compactă, cu
fiabilitate maximă şi cu întreţinere simplificată.

Detalii despre produs:
Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Cartuş 045 negru

1242C002AA

4549292073669

Cartuş 045 H negru

1246C002AA

4549292073782

Cartuş 045 galben

1239C002AA

4549292073577

Cartuş 045 H galben

1243C002AA

4549292073690

Cartuş 045 magenta

1240C002AA

4549292073607

Cartuş 045 H magenta

1244C002AA

4549292073720

Cartuş 045 cyan

1241C002AA

4549292073638

Cartuş 045 H cyan

1245C002AA

4549292073751

Nume articol

Cod Mercury

Cod EAN

Serviciu de instalare

7950A546AA

4960999794426

Pachetul de service A oferit pe loc a doua zi, timp de 3 ani

7950A525AA

4960999793290

Pachetul de service oferit în service, timp de 3 ani

7950A528AA

4960999793320

Consumabile:

Plan facil de service:

Dimensiuni/informaţii logistice:
Nume produs

Cod Mercury

Tip de pachet

Cantitate per
pachet

Lungime (mm)

Lăţime (mm)

Înălţime (mm)

Greutate (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Cutie

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Palet

8

1158

780

1103

-

Container 40ft HC

384

-

-

-

-

Ce se află în cutie?
•
•
•
•

Unitatea principală
Cartuş negru 045 (1.400 de pagini)
Cartuş iniţial 045 Cyan/Magenta/Galben (690 de pagini)
Cablu de alimentare cu energie

• Ghid de iniţiere
• Software pentru utilizator DVD-ROM
• Card de garanţie

