i-SENSYS MF730 sērija

•

Vispusīgi un efektīvi krāsu
lāzerdrukas risinājumi moderniem
maziem un vidējiem uzņēmumiem
MF730 sērija ar lielu drukas
ātrumu un tādām inovatīvām
funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns
un lietojumprogrammu
bibliotēka izvirza jaunus
standartus universālajiem krāsu
lāzerprinteriem.

MF735Cx
MF732Cdw

MF734Cdw

Eleganta darbība ar skārienekrānu

Bezvadu tiešais savienojums

MF730 sērijas printeriem ir 12,7 cm krāsu skārienekrāns, nodrošinot
lietotājiem ātru darbību. Katra funkcija pieejama viena skāriena
attālumā, tādēļ drukāšana, skenēšana un kopēšana ir vienkāršāka
nekā jebkad agrāk, ļaujot ātri un intuitīvi piekļūt visām funkcijām.
Lietojumprogrammu bibliotēka modelī MF735Cx ļauj pielāgot
ekrānu, lai tas atbilstu jebkura biroja vajadzībām.

Bezvadu drukāšana var radīt ievērojamus drošības izaicinājumus,
kad viesi un neregulāri lietotāji pieprasa piekļuvi drošam tīklam.
MF730 sērijas printeros šī problēmu ir atrisināta, piedāvājot bezvadu
tiešo savienojumu. Tagad lietotāji var izveidot savienojumu tieši
ar printeri Wi-Fi tīklā, novēršot potenciālos drošības riskus un
nesamazinot lietošanas ērtumu.

Lietojumprogrammas efektivitātes uzlabošanai

Veiktspēja apvienojumā ar precizitāti

Lietojumprogrammu bibliotēkā pieejams arī plašs klāsts ar
funkcijām, kas lietotājiem palīdz strādāt ātrāk un gudrāk. Pieejamas
pielāgojamas opcijas — printeri MF735Cx var konfigurēt, lai tas
piedāvātu iepriekš iestatītus skenēšanas galamērķus (piemēram,
e-pastu), bieži izmantotu dokumentu drukāšanu pēc pieprasījuma
un pat attēlotu tonera statusu. Lietotāji var arī izmantot tādas
inovatīvas funkcijas kā kopēšana Eco režīmā, kad vienā loksnē
var saspiest līdz astoņām lappusēm, nodrošinot ekonomiskāku
kopēšanu.

Pateicoties pilnīgi jaunai krāsu tehnoloģijai, MF730 sērija nodrošina
uzlabotus krāsu lāzerprinteru rezultātus. Vairs nav jāupurē krāsu
kvalitāte par labu efektivitātei, jo izteiksmīgas izdrukas tiek
izveidotas iespaidīgā ātrumā — līdz 27 lappusēm minūtē. Birojā
drukātos iekšējās saziņas materiālus, mārketinga materiālus
un jebkādus citus dokumentus tagad var atveidot dinamiskās,
drosmīgās krāsu gammās — tādējādi piesaistot adresāta uzmanību.

Izveidots darbam ar mobilām ierīcēm
MF730 sērija ir izveidota, lai nevainojami iekļautos modernās,
mobilās darba vidēs. Tiek nodrošināts AirPrint (Apple) un Mopria
(Android) atbalsts, un šajā inovatīvajā daudzfunkciju printeru klāstā
tiek piedāvāta arī savienošana pārī, izmantojot NFC un QR kodus,
kas ļauj lietotājiem ātri un ērti drukāt no mobilajām ierīcēm. Lietotāji
var pat izveidot savienojumu ar mākoņa krātuvju platformām,
izmantojot Canon PRINT Business lietojumprogrammu, kas
nodrošina izcilu sadarbību un integrāciju.

Samazinātas apkopes prasības
Veiciet printeru apkopi bez problēmām, pateicoties uzlabotai,
vienkāršākai kasetņu uzstādīšanai. Automātiskā blīvju noņemšana
ļauj daudz ātrāk un ērtāk nomainīt toneru kasetnes, samazinot
printera dīkstāvi un nelietderīgi izmantotus resursus. Pieejamas arī
augstas ražības kasetnes, vēl vairāk samazinot apkopes prasības.

i-SENSYS MF730 sērija

•
Papildaprīkojums

Kasetes padeves modulis AF1

• Papildu papīra kasete 550 loksnēm, 1 iekārtu var pievienot
galvenajai iekārtai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams printerim MF735Cx)

• Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā
piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu
aktivizēšanai.

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 (pieejams
printerim MF735Cx)

• Sūtiet šifrētus PDF un pievienojiet digitālās ierīces parakstu

PDF failiem. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot
licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

Tālruņa komplekts 6 (pieejams printerim MF734Cdw un MF735Cx)

• Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams printerim
MF735Cx)

• Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts
tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves
sertifikātu tā aktivizēšanai.

i-SENSYS MF735Cx

Galvenā iekārta

Galvenā iekārta un viens
kasetes padeves modulis AF1

•
Tehniskie dati

i-SENSYS MF730 sērija

Iekārtas tips

Universāla krāsu lāzerierīce

SKENERIS

Pieejamās funkcijas

i-SENSYS MF732Cdw:
Drukāšana, kopēšana un skenēšana

Tips

Krāsa

Skenēšanas izšķirtspēja

Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi

Skenēšanas ātrums

i-SENSYS MF732Cdw:
Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi)
Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS
Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)
Līdz 49 lpp. minūtē (A5, ainavas formātā)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi)
Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi)
Divpusēja melnbalta: 47 att./min (300 x 600 dpi)
Divpusēja krāsu: 27 att./min (300 x 600 dpi)

Divpusēja: līdz 21,9 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode

Krāsu lāzerstaru druka

Drukas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Krāsu skenēšanas dziļums

24 biti/24 biti (ievade/izvade)

Drukas izšķirtspēja

600 x 600 dpi

Pelēkie toņi

256 līmeņi

Iesilšanas laiks

Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Saderība

TWAIN, WIA, ICA

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni: 8,6 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni: 8,3 sekundes vai mazāk

Maks. skenēšanas platums

216 mm

Printera valodas

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

Skenēšana uz e-pastu

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF
(digitālais paraksts)*

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša
drukāšana no lietojumprogrammas.

Fonti

i-SENSYS MF732Cdw:
45 PCL fonti

*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.

Skenēšana uz datoru

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF
(digitālais paraksts)*

i-SENSYS MF734Cdw:
45 PCL fonti, 136 PostScript fonti
i-SENSYS MF735Cx:
93 PCL fonti, 136 PostScript fonti
Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)

Tonera taupīšanas režīms

Ir

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

i-SENSYS MF732Cdw:
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis,
Canon PRINT Business lietojumprogramma
i-SENSYS MF734Cdw:
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis,
Canon PRINT Business lietojumprogramma
i-SENSYS MF735Cx:
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Svītrkodu drukāšana*
Touch & Print (NFC)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis,
Canon PRINT Business lietojumprogramma
*Piederumi — nepieciešams svītrkodu drukāšanas komplekts E1 vai svītrkodu
drukāšanas komplekts E1E.

*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.

Skenēšana USB atmiņā

Vienpusēja (A4): līdz 27 lpp. minūtē
Divpusēja (A4): līdz 21,9 attēliem minūtē

Pirmās kopijas ieguves laiks

Automātiskais dokumentu padevējs (A4):
Krāsu režīmā aptuveni 12,0 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni 10,2 sekundes vai mazāk
Platen (A4):
Krāsu režīmā aptuveni 11,3 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni 9,8 sekundes vai mazāk

Kopēšanas izšķirtspēja

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF
(digitālais paraksts)*
*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.

Skenēšana uz FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF
(digitālais paraksts)*
*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.

Skenēšana uz
mākoņpakalpojumu

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

iFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

*Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business
lietojumprogrammu

FAKSS
Modema ātrums

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi*)
*Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

Saņemšanas režīms

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms,
manuāli

Faksa izšķirtspēja

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standarta: 200 x 100 dpi
Precīza: 200 x 200 dpi
Ļoti precīza: 200 x 400 dpi
Īpaši precīza: 400 x 400 dpi

FAKSA atmiņa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Līdz 512 lappusēm*

KOPĒTĀJS
Kopēšanas ātrums

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF

**Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

Ātrie numuri

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Līdz 281 numuram

Grupu zvani/adresāti

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 310 adresāti

Līdz 600 x 600 dpi

Kopēšanas režīmi

Teksts / foto / karte (noklusējuma), teksts / foto / karte
(kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts

Secīga apraide

Divpusējā kopēšana

Divpusēja uz divpusēju (automātiski)

Atmiņas dublēšana

Vairākas kopijas

Līdz 999 kopijām

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)

Samazināšana/palielināšana

25–400% ar 1% palielinājuma soli

Divpusēja faksa funkcija

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Ir (sūtīšana un saņemšana)

Citas funkcijas

Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija

Citas funkcijas

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā
(tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu
labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana,
faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa
darbības pārvaldības pārskati

•
Tehniskās specifikācijas

MATERIĀLA PADEVE
Skenera tips

i-SENSYS MF732Cdw:
Platen, automātiskais dokumentu padevējs

i-SENSYS MF730 sērija

Programmatūra un printera
pārvaldība

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Skenēšana ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu
padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs

Papīra ievade (papildaprīkojums)

550 lokšņu kasete

Papīra izvade

150 lokšņu

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs,
krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5)
Pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes
(COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm;
maks. 215,9 x 355,6 mm
Kasete (papildu):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes,
aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm;
maks. 215,9 x 355,6 mm
Automātiskais dokumentu padevējs:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement
Pielāgoti izmēri:
Min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu):
52–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Daudzfunkciju paplāte:
60–176 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m²

Divpusējā drukāšana

Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Pielāgoti izmēri: min. 176 x 250 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
60–163 g/m²

INTERFEISS UN
PROGRAMMATŪRA
Interfeisa veids

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T,
Bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Operētājsistēmu
saderība

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 / Vista
Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija
Linux*/Citrix

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),
nodaļas ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta
centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību
un attālu diagnostiku. uniFLOW saderība ar iegulto uniFLOW
pieteikšanās ierīces klientu
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Ieteicamais drukāšanas apjoms
mēnesī

750–4000 lappuses mēnesī

Veiktspēja

Maks. 50 000 lappuses mēnesī
*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot
ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

Procesora ātrums

800 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Vadības panelis

12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

Izmēri ar paplātēm
(platums x dziļums x augstums)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 x 469 x 460 mm
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 x 469 x 460 mm

Uzstādīšanas vieta
(platums x dziļums x augstums)

671 x 1312 x 966 mm

Svars

Aptuveni 26,5 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)

Barošanas avots

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1400 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 17,7 W
Miega režīmā: aptuveni 0,8 W
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,0 kWh/nedēļā (230 V)
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 28 dB

*Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.

Tīkla protokols

i-SENSYS MF732Cdw:
Drukāšana:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skenēšana:
E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6),
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Pārvaldība:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība (ar vadiem):
IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Drošība (bezvadu):
WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Drukāšana:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skenēšana:
E-pasts, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6),
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Pārvaldība:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība (ar vadiem):
IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Drošība (bezvadu):
WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),
nodaļas ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta
centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un
attālu diagnostiku.

Skaņas jauda*
Darbojoties: 63 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk
i-SENSYS MF735Cx:
Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 29 dB
Skaņas jauda
Darbojoties: 62 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk
*Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI
Kasetnes

Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne

046, melna (2200 lappuses*)**
046H, melna (6300 lappuses*)**
046, ciāna (2300 lappuses*)**
046H, ciāna (5000 lappuses*)**
046, fuksīna (2300 lappuses*)**
046H, fuksīna (5000 lappuses*)**
046, dzeltena (2300 lappuses*)**
046H, dzeltena (5000 lappuses*)**

*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
**Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni
2200 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 1200 lappusēm.

PIEDERUMI/
PAPILDAPRĪKOJUMS
Ierīces

i-SENSYS MF732Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
i-SENSYS MF734Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule)
i-SENSYS MF735Cx:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule)
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard piederumu komplekts B1
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

•
Vispusīgi un efektīvi krāsu
lāzerdrukas risinājumi moderniem
maziem un vidējiem uzņēmumiem

i-SENSYS MF730 sērija

MF730 sērija ar lielu drukas ātrumu un tādām inovatīvām
funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns un lietojumprogrammu
bibliotēka izvirza jaunus standartus universālajiem krāsu
lāzerprinteriem.

Informācija par produktu:
Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

i-SENSYS MF735Cx

1474C065AA

8714574650265

i-SENSYS MF734Cdw

1474C042AA

8714574650036

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

Kasetes padeves modulis AF1

0732A032AA

4549292077278

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1

5143B001AA

4960999689951

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

5143B002AA

-

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

9594B002AA

-

Tālruņa komplekts 6 EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Papildaprīkojums:

•
Pilnīgi un efektīvi krāsu lāzerdrukas
risinājumi moderniem maziem un
vidējiem uzņēmumiem.

i-SENSYS MF730 sērija

MF730 sērija ar lielu drukas ātrumu un tādām inovatīvām
funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns un lietojumprogrammu
bibliotēka izvirza jaunus standartus universālajiem krāsu
lāzerprinteriem.

Izlietojamie materiāli:
Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

Kasetne 046, melna

1250C002AA

4549292073904

Kasetne 046 H, melna

1254C002AA

4549292074055

Kasetne 046, dzeltena

1247C002AA

4549292073812

Kasetne 046 H, dzeltena

1251C002AA

4549292073935

Kasetne 046, fuksīna

1248C002AA

4549292073843

Kasetne 046 H, fuksīna

1252C002AA

4549292073973

Kasetne 046, ciāna

1249C002AA

4549292073874

Kasetne 046 H, ciāna

1253C002AA

4549292074017

Nosaukums

Preces kods

EAN kods

Uzstādīšanas pakalpojums

7950A546AA

4960999794426

3 gadu apkalpošanas pakotne C (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)

7950A527AA

4960999793313

Parocīgs apkopes plāns:

Mērījumu/loģistikas informācija:
Produkta nosaukums

Preces kods

Iepakojuma veids

Daudzums
iepakojumā

Garums (mm)

Platums (mm)

Augstums (mm)

Svars (kg)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Kaste

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C042AA

Palete

8

1190

1150

1176

-

i-SENSYS MF735Cx

1474C065AA

Konteineris 40ft HC

288

-

-

-

-

Komplektācija
• Galvenā iekārta

• Tālruņa vads

• Kasetne 046, melna (2200 lappusēm)

• Darba sākšanas ceļvedis

• K
 asetne darba sākšanai 046, ciāna/fuksīna/dzeltena
(1200 lappusēm)

• Lietotāja programmatūras DVD-ROM

• Strāvas vads

• Garantijas karte

