Řada i-SENSYS LBP650

•

Barevný laserový tisk je vytvořen
tak, aby umožnil firmám zvládnout
současné výzvy, a nyní je jednodušší
než kdykoliv dříve.
Rychlý a spolehlivý barevný
laserový tisk z kompaktní jednotky
vybavené spoustou funkcí, která
je navržena tak, aby uspokojila
potřeby dnešních malých firem.

LBP654Cx

LBP653Cdw

Intuitivní dotyková obrazovka

Vyšší rychlosti tisku

Užijte si rychlý a snadný přístup k funkcím tiskárny LBP654Cx
zásluhou elegantní dotykové obrazovky s úhlopříčkou 12,7 cm (5").
Displej bez tlačítek umožňuje uživatelům procházet integrované
funkce pouhým klepnutím, čímž pomáhá šetřit čas a zvýšit efektivnost.
Srozumitelné rozvržení a intuitivní design poskytují uživatelům rychlý
přístup k funkcím, které často vyžadují, s minimálním zaškolením.

Pro malé firmy je kritická schopnost být co nejproduktivnější.
Z tohoto důvodu společnost Canon přepracovala tiskový modul,
který se nachází v tiskárnách řady LBP650, aby poskytoval
rychlosti tisku až 27 stran za minutu. Tento rychlý výkon zvyšuje
efektivitu uživatelů bez kompromisů ohledně kvality a zajišťuje vždy
spolehlivou produkci působivých tiskových výstupů.

Inovativní aplikace

Barvy připravené učinit dojem

Tiskárna LBP654Cx nabízí aplikace šetřící čas, které jsou navržené
pro usnadnění tisku a zvýšení efektivity uživatelů. Knihovna
Application Library umožňuje tisknout formuláře, šablony a další
dokumenty jediným stisknutím, aniž by muselo být připojeno
jakékoliv zařízení. Kromě toho lze vytvořit přizpůsobený
spořič obrazovky, který uživatelům zobrazuje důležité zprávy
v pohotovostním režimu.

Zbrusu nová laserová technologie společnosti Canon vytváří
dokonalejší výtisky s podmanivými odstíny, které upoutají
pozornost. Navzdory vysokým rychlostem tisku se řada LBP650
nesnižuje ke kompromisům, pokud jde o kvalitu, a nabízí poutavé
a ostré barvy, které zvyšují působivost veškerých dokumentů.
Takže ať už jsou tiskárny Canon LBP650 používány pro prodejní,
marketingové nebo pouze interní účely, značně zvýší výkon vaší
komunikace.

Podpora mobilních technologií pro malé firmy
Řada LBP650, která je navržena tak, aby uspokojila potřeby dnešních
malých firem, podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria
(Android), čímž uživatelům umožňuje plně využívat potenciál jejich
mobilních zařízení. Tiskárna LBP654Cx rovněž umožňuje párování
pomocí technologie NFC a kódů QR, a tím nabízí rychlý a pohodlný
přístup k tiskárně s možností přímého bezdrátového připojení, které
hostům dovoluje tisknout bez pověření zabezpečené sítě. Mobilní
aplikace Canon PRINT Business také přináší řadu užitečných nástrojů
pro další zdokonalení mobilní práce.

Kratší doba údržby, delší doba provozuschopnosti
Řada LBP650 je vybavena systémem automatického odstraňování
těsnění toneru, čímž usnadňuje výměnu spotřebního materiálu
a minimalizuje požadavky na údržbu. Kromě toho kazety „vše
v jednom“ (a jejich volitelné varianty s vysokou výtěžností)
umožňují udržet tiskárnu delší dobu v provozu, zatímco vestavěné
sledování spotřebního materiálu pomáhá malým firmám efektivněji
plánovat nakupování spotřebního materiálu.

Řada i-SENSYS LBP650

•
Volitelné příslušenství

Jednotka podavače papíru-AF1

Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu LBP654Cx)

• Přídavný zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze

• Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato

přidat 1 jednotku.

Sada pro tisk čárových kódů E1 (k dispozici u modelu LBP654Cx)

sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový
certifikát pro aktivaci.

• Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato
sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový
certifikát pro aktivaci.

i-SENSYS LBP654Cx

Hlavní jednotka

Hlavní jednotka + 1 jednotka
podavače papíru-AF1

•
Technické údaje

TISKOVÝ STROJ

Řada i-SENSYS LBP650

Rozměry (Š × H × V)

Rychlost tisku

Jednostranně: a
 ž 27 str./min (A4)
Až 49 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 21,9 obr./min (A4)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi

Doba zahřívání

Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně
Černobíle: přibližně 8,3 sekundy nebo méně

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 4 000 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 50 000 stran za měsíc*

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 × 469 × 313 mm
i-SENSYS LBP654Cx:
476 × 469 × 379 mm

Hmotnost

i-SENSYS LBP653Cdw:
Přibližně 20,5 kg
i-SENSYS LBP654Cx:
Přibližně 21 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Ovládací panel

i-SENSYS LBP653Cdw:
Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby
a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
i-SENSYS LBP654Cx:
Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

* Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný
špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke
zkrácení životnosti produktu.

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

OVLADAČ

Pokročilé tiskové funkce

i-SENSYS LBP653Cdw:
Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon
Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Jazyky tiskárny

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS LBP654Cx:
Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tisk čárových kódů*
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon
Print Service, aplikace Canon PRINT Business

* Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý
tisk z aplikace.

Písma

i-SENSYS LBP654Cx:
93 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
WiFi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Software a správa tiskárny

i-SENSYS LBP653Cdw:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
Toner Status Tool
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou
správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené
služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počitadel,
automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

* Je vyžadováno příslušenství – Sada pro tisk čárových kódů E1.

MANIPULACE S MÉDII
Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů

Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

Výstup papíru

150 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný
papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, obálka (COM10, DL, C5)
Vlastní velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm
Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch)
Uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až
maximálně 215,9 × 355,6 mm
Zásobník (volitelný):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice,
obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně
100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 52 až 163 g/m²
(až 200 g/m² u lesklého papíru)
Zásobník pro ruční vkládání: 60 až 176 g/m²
(až 200 g/m² u lesklého papíru)

Oboustranný tisk

Automatický
Zásobník (standardní a volitelný):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost – minimálně 176 × 250 mm až maximálně
215,9 × 355,6 mm
60 až 163 g/m2

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 písem PCL, 136 písem PS

i-SENSYS LBP654Cx:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
Toner Status Tool
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou
správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené
služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počitadel,
automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW
Login Device Client pro SFP MEAP
Kompatibilita s operačními
systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší
Linux*/Citrix
* Pouze prostřednictvím webové distribuce

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Kazety „vše v jednom“

Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta

046 černá (2 200 stran*)**
046H černá (6 300 stran*)**
046 azurová (2 300 stran*)**
046H azurová (5 000 stran*)**
046 purpurová (2 300 stran*)**
046H purpurová (5 000 stran*)**
046 žlutá (2 300 stran*)**
046H žlutá (5 000 stran*)**

* Podle normy ISO/IEC 19752
** Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 1 100 stran, azurová/
purpurová/žlutá: 1 200 stran)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI
OBECNÉ FUNKCE

Položky

Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 1 400 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 17,6 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,6 W nebo méně*
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,0 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* V bezdrátovém režimu bude spotřeba 0,8 W.

Hladina hluku

Hlučnost*
Při provozu: 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně
Akustický tlak*
Při provozu: 48 dB
Pohotovostní režim: 28 dB
* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
© Canon Europa N.V., 2017

i-SENSYS LBP653Cdw:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
i-SENSYS LBP654Cx:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Sada pro tisk čárových kódů E1
Sada pro tisk čárových kódů E1E
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo
magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo
magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1

•
Barevný laserový tisk je vytvořen tak, aby
umožnil firmám zvládnout současné výzvy,
a nyní je jednodušší než kdykoliv dříve.

Řada i-SENSYS LBP650

Rychlý a spolehlivý barevný laserový tisk z kompaktní
jednotky vybavené spoustou funkcí, která je navržena tak,
aby uspokojila potřeby dnešních malých firem.

Podrobnosti o produktu:
Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Jednotka podavače papíru-AF1

0732A032AA

4549292077278

Sada pro tisk čárových kódů E1

5143B001AA

4960999689951

Sada pro tisk čárových kódů E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazeta 046 černá

1250C002AA

4549292073904

Kazeta 046 H černá

1254C002AA

4549292074055

Kazeta 046 žlutá

1247C002AA

4549292073812

Kazeta 046 H žlutá

1251C002AA

4549292073935

Kazeta 046 purpurová

1248C002AA

4549292073843

Kazeta 046 H purpurová

1252C002AA

4549292073973

Kazeta 046 azurová

1249C002AA

4549292073874

Kazeta 046 H azurová

1253C002AA

4549292074017

Název položky

Kód Mercury

Kód EAN

Instalační služba

7950A546AA

4960999794426

Balíček B – 3letý servis následující den u zákazníka

7950A526AA

4960999793306

Volitelné příslušenství:

Spotřební materiál:

Balíček Easy Service Plan:

Rozměry / logistické informace:
Název produktu

Kód Mercury

Způsob balení

Množství
v balení

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Hmotnost (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Krabice

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Paleta

8

1 220

910

1 165

–

40stopový kontejner HC

368

–

–

–

–

Obsah balení
•
•
•
•

Hlavní jednotka
Kazeta 046 černá (1 100 stran)
Kazeta 046 azurová/purpurová/žlutá (1 200 stran)
Napájecí kabel

• Úvodní příručka
• Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
• Záruční list

