Séria i-SENSYS LBP650

•

Vďaka tlačiarni stvorenej pre súčasné
potreby podnikov je farebná laserová
tlač jednoduchšia než kedykoľvek
predtým.
Poskytuje rýchlu a spoľahlivú farebnú
laserovú tlač prostredníctvom
kompaktnej jednotky s množstvom
funkcií, ktorá bola vyvinutá
s ohľadom na požiadavky súčasných
malých podnikov.

LBP654Cx

LBP653Cdw

Intuitívna dotyková obrazovka

Rýchlejšia tlač

Využívajte rýchly a jednoduchý prístup k funkciám tlačiarne
LBP654Cx vďaka elegantnej 12,7 cm (5”) dotykovej obrazovke.
Displej bez tlačidiel umožňuje používateľom prechádzať funkciami
na paneli jediným ťuknutím, čím sa šetrí čas a zvyšuje efektivita.
Prehľadné rozloženie a intuitívny dizajn umožňujú používateľom
rýchly prístup k často používaným funkciám s minimálnym
zaškolením.

Pre malé podniky je dôležité, aby boli čo najproduktívnejšie. Preto
spoločnosť Canon prepracovala motor série LBP650 tak, aby zaistil
rýchlu tlač až do 27 strán za minútu. Takýto rapídny výkon zvyšuje
efektivitu používateľov bez kompromisov na kvalite a produkuje
zakaždým spoľahlivý a pôsobivý výstup.

Inovatívne aplikácie
Tlačiareň LBP654Cx je vybavená aplikáciami, ktoré šetria čas,
zjednodušujú tlač a zlepšujú efektivitu používateľov. Knižnica
aplikácií umožňuje tlač formulárov, šablón a ďalších dokumentov
stlačením jediného tlačidla bez potreby pripojenia akéhokoľvek
zariadenia. Navyše si môžete vytvoriť prispôsobený šetrič
obrazovky, na ktorom sa zobrazujú používateľom dôležité správy
v pohotovostnom režime.
Mobilizácia malých podnikov
Séria LBP650 vyvinutá s ohľadom na potreby súčasných malých
podnikov je kompatibilná so službami AirPrint (Apple) a Mopria
(Android), vďaka čomu môžu používatelia využívať svoje mobilné
zariadenia naplno. Model LBP654Cx takisto podporuje párovanie
pomocou NFC a QR kódu, čo umožňuje rýchly a pohodlný prístup
k tlačiarni, a pripojenie Wireless Direct, vďaka ktorému môžu
hostia tlačiť bez potreby bezpečných prihlasovacích údajov k sieti.
Mobilná aplikácia Canon PRINT Business tiež poskytuje niekoľko
užitočných nástrojov, ktoré ešte viac vylepšujú mobilnú prácu.

Farba, ktorá zapôsobí
Úplne nová laserová technológia spoločnosti Canon zlepšuje
tlač vďaka úžasným odtieňom, ktorý pútajú pozornosť. Napriek
vysokej rýchlosti tlače rad LBP650 nerobí žiadne kompromisy na
kvalite. Produkuje úchvatné a živé farby, vďaka ktorým bude každý
dokument pôsobivý. Či už ide o predajné, marketingové, alebo len
interné účely, tlačiarne Canon LBP650 maximalizujú zapôsobenie
vašich komunikácií.
Menej údržby, viac prevádzky
Údržba radu LBP650 je minimálna a vďaka systému automatického
odstraňovania pečate tonera je výmena spotrebného materiálu
jednoduchšia. Navyše univerzálne (a voliteľné vysokovýťažné)
kazety zaisťujú dlhší chod tlačiarne, zatiaľ čo zabudované
monitorovanie spotrebného materiálu pomáha malým podnikom
efektívnejšie plánovať nákup spotrebného materiálu.

Séria i-SENSYS LBP650

•
Voliteľné príslušenstvo

Kazetový podávací modul AF1

• Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 listov; k hlavnej
jednotke možno pridať 1 jednotku.

Súprava na tlač čiarových kódov E1 (k dispozícii pre model
LBP654Cx)

Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model
LBP654Cx)

• Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov.

Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné
osvedčenie potrebné na aktiváciu.

• Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto

súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie
potrebné na aktiváciu.

i-SENSYS LBP654Cx

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka a 1 kazetový
podávací modul AF1

•
Technické parametre

JEDNOTKA TLAČIARNE

Séria i-SENSYS LBP650

Rozmery (Š x H x V)

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: a
 ž do 27 str./min (A4)
až do 49 str./min (A5 – na šírku)
Obojstranná tlač: až 21,9 obr./min (A4)

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Farebne približne: 8,6 sekundy alebo menej
Čiernobielo približne: 8,3 sekundy alebo menej

Odporúčaný mesačný
objem tlače

750 až 4 000 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

Max. 50 000 strán za mesiac*
* Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden
maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného
zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

i-SENSYS LBP653Cdw:
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in,
aplikácia Canon PRINT Business
i-SENSYS LBP654Cx:
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač čiarových kódov*
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in,
aplikácia Canon PRINT Business

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

i-SENSYS LBP654Cx:
Pribl. 21 kg
Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Ovládací panel

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá,
10-tlačidlová numerická klávesnica
i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

OVLÁDAČ
Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarne

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo
priama tlač z aplikácie.

Písma

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, tenký papier,
farebný papier, lesklý papier, štítok, pohľadnica, obálka

Veľkosti médií

Kazeta (štandardná):
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5),
vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch),
vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Kazeta (voliteľná):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica,
obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm,
max. 215,9 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 52 až 163 g/m²
(lesklý papier až do 200 g/m²)
Ručný zásobník: 60 až 176 g/m²
(lesklý papier až do 200 g/m²)

Obojstranná tlač

Automaticky
Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 až 163 g/m2

i-SENSYS LBP654Cx:
93 písiem PCL, 136 písiem PS
Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Softvér a správa tlačiarne

i-SENSYS LBP653Cdw:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení,
nástroj na sledovanie stavu tonera
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie
diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie,
automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 400 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 17,6 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 0,6 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,0 kWh/týždeň
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete
na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx
* V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 0,8 W.

Úroveň hluku

Akustický výkon*
Aktívny režim: 63 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej
Akustický tlak*
Aktívny režim: 48 dB
Pohotovostný režim: 28 dB
* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.
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i-SENSYS LBP654Cx:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení,
nástroj na sledovanie stavu tonera
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie
diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie,
automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device
Client pre SFP MEAP
Kompatibilita s operačnými
systémami

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X verzia 10.7.5 a vyššia
Linux*/Citrix
* Len webová distribúcia.

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Univerzálne kazety

Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta

046 čierna (2 200 strán*)**
046H čierna (6 300 strán *)**
046 azúrová (2 300 strán *)**
046H azúrová (5 000 strán *)**
046 purpurová (2 300 strán *)**
046H purpurová (5 000 strán *)**
046 žltá (2 300 strán *)**
046H žltá (5 000 strán *)**

* Podľa normy ISO/IEC 19752
** Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 100 strán, azúrová/
purpurová/žltá: 1 200 strán).

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI
Položky

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

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

Rozhranie a možnosti
pripojenia

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 50 listov

i-SENSYS LBP653Cdw:
Pribl. 20,5 kg

Prevádzkové podmienky

* Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1.

Vstup papiera (štandardný)

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

i-SENSYS LBP653Cdw:
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
i-SENSYS LBP654Cx:
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Súprava na tlač čiarových kódov E1
Súprava na tlač čiarových kódov E1E
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom
RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom
RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1

•
Vďaka tlačiarni stvorenej pre súčasné
potreby podnikov je farebná laserová tlač
jednoduchšia než kedykoľvek predtým.

Séria i-SENSYS LBP650

Poskytuje rýchlu a spoľahlivú farebnú laserovú tlač
prostredníctvom kompaktnej jednotky s množstvom
funkcií, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na požiadavky
súčasných malých podnikov.

Podrobnosti produktu:
Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazetový podávací modul AF1

0732A032AA

4549292077278

Súprava na tlač čiarových kódov E1

5143B001AA

–

Súprava na tlač čiarových kódov E1E

5143B002AA

–

Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazeta 046, čierna

1250C002AA

4549292073904

Kazeta 046 H, čierna

1254C002AA

4549292074055

Kazeta 046, žltá

1247C002AA

4549292073812

Kazeta 046 H, žltá

1251C002AA

4549292073935

Kazeta 046, purpurová

1248C002AA

4549292073843

Kazeta 046 H, purpurová

1252C002AA

4549292073973

Kazeta 046, azúrová

1249C002AA

4549292073874

Kazeta 046 H, azúrová

1253C002AA

4549292074017

Názov položky

Kód Mercury

Kód EAN

Inštalačná služba

7950A546AA

4960999794426

3-ročný plán servisu na pracovisku v nasledujúci deň (Pack B)

7950A526AA

4960999793306

Voliteľné príslušenstvo:

Spotrebný materiál:

Plán jednoduchého servisu

Rozmery/logistické informácie:
Názov produktu

Kód Mercury

Typ balenia

Množstvo v
jednom balení

Dĺžka (mm)

Šírka (mm)

Výška (mm)

Hmotnosť (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Škatuľa

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Paleta

8

1 220

910

1 165

–

40' kontajner HC

368

–

–

–

–

Obsah balenia
•
•
•
•

Hlavná jednotka
Kazeta 046, čierna (1 100 strán)
Kazeta 046, azúrová/purpurová/žltá (1 200 strán)
Napájací kábel

• Úvodná príručka
• Disk DVD s používateľským softvérom
• Záručný list

