Série i-SENSYS LBP650

•

Criada para os desafios empresariais
atuais, a impressão laser a cores é,
agora, mais simples do que nunca.
Impressão laser a cores rápida e
fiável a partir de uma impressora
compacta e repleta de funções,
criada para corresponder às
exigências das pequenas empresas
dos dias de hoje.

LBP654Cx

LBP653Cdw

Ecrã tátil intuitivo

Velocidades de impressão mais elevadas

Beneficie de um acesso rápido e fácil às funções da LBP654Cx
através do elegante ecrã tátil de 12,7 cm (5"). O painel sem teclas
permite que os utilizadores naveguem pelas funções integradas
com um simples toque, ajudando a poupar tempo e a melhorar a
eficiência. A disposição nítida e o design intuitivo proporcionam
aos utilizadores acesso rápido às funções que necessitam
frequentemente, com formação mínima.

Para as pequenas empresas, é fundamental ser-se o mais
produtivo possível. Esse é o motivo que levou a Canon a
reformular o motor da série LBP650, de forma a proporcionar
velocidades de impressão de até 27 páginas por minuto. Esta
rapidez de desempenho aumenta a eficiência dos utilizadores sem
comprometer a qualidade e produz sempre um resultado final fiável
e impressionante.

Aplicações inovadoras

Cor para impressionar

A LBP654Cx disponibiliza aplicações que poupam tempo, criadas
para facilitar a impressão e melhorar a eficiência do utilizador.
A Biblioteca de Aplicações permite a impressão de formulários,
modelos e outros documentos com um simples toque, sem
necessitar de ligar outro dispositivo. Em acréscimo, é possível criar
uma proteção de ecrã, exibindo mensagens importantes para os
utilizadores, no modo de espera.

A nova tecnologia laser da Canon melhora as impressões,
com tonalidades apelativas que chamam a atenção. Apesar
das velocidades rápidas de impressão, a gama LBP650 não
compromete em termos de qualidade, com cores cativantes e
vibrantes que aumentam o impacto visual de qualquer documento.
Por isso, quer se trate de vendas, marketing ou apenas de fins
internos, as impressoras Canon LBP650 melhoram as suas
comunicações.

Mobilidade para as pequenas empresas
Criada para as exigências das pequenas empresas dos dias de
hoje, a série LBP650 é compatível com AirPrint (Apple) e Mopria
(Android), permitindo que os utilizadores aproveitem o máximo
potencial dos dispositivos móveis. A LBP654Cx também apresenta
emparelhamento de código QR e NFC, permitindo um acesso
rápido e conveniente à impressora, com a ligação direta sem
fios a permitir que os visitantes imprimam sem necessitarem de
credenciais de rede. A aplicação móvel Canon PRINT Business
também contempla uma gama de práticas ferramentas para
melhorar, ainda mais, o trabalho em movimento.

Menos manutenção, mais tempo de atividade
Mantendo os níveis de manutenção no mínimo, a gama LBP650
apresenta um sistema de remoção automática do selo do toner,
fazendo com que os consumíveis sejam de substituição mais fácil.
Além disso, as cartridges (e as opcionais de elevado rendimento)
mantêm a impressora a funcionar durante mais tempo, enquanto
a monitorização incorporada de consumíveis ajuda as pequenas
empresas a planearem as compras de consumíveis de forma mais
eficiente.
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•
Acessórios opcionais

Módulo de alimentação por cassete-AF1

• Cassete de papel de 550 folhas adicionais, pode ser
adicionada 1 unidade à unidade principal.

Kit de impressão de códigos de barras-E1 (disponível na
LBP654Cx)

Kit de impressão de códigos de barras-E1E (disponível na
LBP654Cx)

• Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão
de códigos de barras. Este kit, entregue eletronicamente,
inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

• Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão
de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui
um certificado de acesso à licença para a ativação.

i-SENSYS LBP654Cx

Unidade principal

Unidade principal + 1 módulo de
alimentação por cassete-AF1

•
Características técnicas

MOTOR DA IMPRESSORA
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Dimensões (L x P x A)

Velocidade de impressão

Uma face: até 27 ppm (A4)
Até 49 ppm (A5-Horizontal)
Frente e verso: até 21,9 ipm (A4)

Método de impressão

Impressão laser a cores

Qualidade de impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento

Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira
página

A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 8,3 segundos ou menos

Volume de impressão mensal
recomendado

750 - 4000 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 50 000 páginas por mês*
*Ciclo de trabalho: número máximo de páginas impressas para um único mês de
produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho
recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funcionalidades de impressão
avançadas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
aplicação Canon PRINT Business
i-SENSYS LBP654Cx:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de códigos de barras*
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
aplicação Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm
Peso

i-SENSYS LBP654Cx:
Aprox. 21 kg
Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Humidade 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia),
botões, teclado numérico de 10 teclas
i-SENSYS LBP654Cx:
Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm

CONTROLADOR
Velocidade do processador

800 MHz x2

Memória

1 GB

Linguagens da Impressora

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a
impressão direta a partir da aplicação.

Tipos de letra

Entrada de papel (opcional)

Cassete para 550 folhas

Saída de papel

150 folhas

Tipos de material de impressão

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino,
papel colorido, papel brilhante, etiqueta, postal, envelope

Formatos do material de
impressão

Cassete (Standard):
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Postal, Envelope (COM10, DL, C5), Formatos personalizados:
Mín. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.
Tabuleiro multifunções:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch),
Tamanhos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x
355,6 mm.
Cassete (opcional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal,
Envelop (COM10, DL, C5), Tamanhos personalizados:
mín. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramagens do material de
impressão

Cassete (standard e opcional): 52 a 163 g/m²
(Até 200 g/m² com papel brilhante)
Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m²
(Até 200 g/m² com papel brilhante)

Impressão frente e verso

Automática
Cassete (standard e opcional):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Tamanho personalizado - mín. 176 x 250 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm
60 a 163 g/m2

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1400 W ou menos
Em espera: aprox. 17,6 W ou menos
Em suspensão: aprox. 0,6 W ou menos*
Consumo de energia típico (TEC): 1,0 kWh/semana
Para obter informações detalhas relativas aos regulamentos de
Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx
*Em modo sem fios, o consumo será de 0,8 W

Nível de ruído

Potência sonora*
Ativa: 63 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos
Pressão de som*
Ativa: 48 dB
Em espera: 28 dB
*Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
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i-SENSYS LBP653Cdw:
45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
i-SENSYS LBP654Cx:
93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

Interface e conetividade

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios

Software e gestão da
impressora

i-SENSYS LBP653Cdw:
Interface de utilizador remoto (RUI), gestão de ID de
departamento, Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a
gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de
consumíveis e diagnósticos remotos.

GESTÃO DO MATERIAL DE
IMPRESSÃO
Cassete para 250 folhas
Tabuleiro multifunções para 50 folhas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aprox. 20,5 kg

Ambiente de funcionamento

*Acessório – Kit de impressão de códigos de barras-E1 – necessário

Entrada de papel (standard)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
Interface de utilizador remoto (RUI), gestão de ID de
departamento, Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a
gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de
consumíveis e diagnósticos remotos.
Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device
Client para SFP MEAP
Sistemas operativos
compatíveis

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X versão 10.7.5 e posterior
Linux*/Citrix
*Apenas distribuição na Web

CONSUMÍVEIS
Cartridges

Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge

046 Preto (2200 páginas*)**
046H Preto (6300 páginas*)**
046 Ciano (2300 páginas*)**
046H Ciano (5000 páginas*)**
046 Magenta (2300 páginas*)**
046H Magenta (5000 páginas*)**
046 Amarelo (2300 páginas*)**
046H Amarelo (5000 páginas*)**

*Com base na ISO/IEC 19752
**A impressora inclui uma cartridge inicial (Preto: 1100, C/M/A: 1200 páginas)

ACESSÓRIOS/OPÇÕES
Itens

i-SENSYS LBP653Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1
(cassete de 550 folhas)
i-SENSYS LBP654Cx:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1
(cassete de 550 folhas)
Kit de impressão de códigos de barras-E1
Kit de impressão de códigos de barras-E1E
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard - B1

•
Criada para os desafios empresariais
atuais, a impressão laser a cores é,
agora, mais simples do que nunca.
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Impressão laser a cores rápida e fiável a partir de uma
impressora compacta e repleta de funções, criada para
corresponder às exigências das pequenas empresas dos
dias de hoje.

Detalhes do produto:
Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Módulo de alimentação por cassete-AF1

0732A032AA

4549292077278

Kit de impressão de códigos de barras-E1

5143B001AA

-

Kit de impressão de códigos de barras-E1E

5143B002AA

-

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Cartridge 046 Preto

1250C002AA

4549292073904

Cartridge 046 H Preto

1254C002AA

4549292074055

Cartridge 046 Amarelo

1247C002AA

4549292073812

Cartridge 046 H Amarelo

1251C002AA

4549292073935

Cartridge 046 Magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartridge 046 H Magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartridge 046 Ciano

1249C002AA

4549292073874

Cartridge 046 H Ciano

1253C002AA

4549292074017

Nome do item

Código Mercury

Código EAN

Serviço de instalação

7950A546AA

4960999794426

3 anos de assistência no local no dia seguinte-Pacote B

7950A526AA

4960999793306

Acessórios opcionais:

Consumíveis:

Easy Service Plan:

Informações de medição/logística:
Nome do produto

Código Mercury

Estilo da embalagem

Quantidade por
embalagem

Comprimento
(mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Peso (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Caixa

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Palete

8

1220

910

1165

-

Contentor 40ft HC

368

-

-

-

-

Conteúdo da caixa
• Unidade principal
• Cartridge 046 Preto (1100 páginas)
• Cartridge 046 Ciano/Magenta/Amarelo
(1200 páginas)
• Cabo de alimentação

• Manual de iniciação
• DVD-ROM do software de utilizador
• Cartão de garantia

