Seria i-SENSYS MF730

•

Soluţii complete şi eficiente de
imprimare color cu laser, pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.
Cu viteze de imprimare rapide
şi cu caracteristici inovatoare
precum ecranul tactil de 12,7 cm
şi Application Library, seria
MF730 stabileşte un nou
standard pentru imprimarea
laser color multifuncţională.

MF735Cx
MF732Cdw

MF734Cdw

Operarea elegantă a ecranului tactil

Conexiunea Wireless Direct

Seria MF730 este echipată cu un ecran tactil color de 12,7 cm, care
permite operarea rapidă de către utilizator. Cu fiecare funcţie nu
mai departe de o atingere, imprimarea, scanarea şi copierea devin
mai uşoare decât oricând, permiţând accesarea uşoară şi intuitivă
a tuturor caracteristicilor. Application Library de pe MF735Cx
permite personalizarea ecranului, pentru a răspunde nevoilor tuturor
locurilor de muncă.

Imprimarea wireless poate constitui o semnificativă provocare
de securitate, când invitaţii şi utilizatorii ocazionali solicită acces
la reţeaua sigură. Seria MF730 rezolvă problema prin furnizarea
conectivităţii Wireless Direct. Utilizatorii se pot acum conecta
direct prin Wi-Fi, eliminând posibilele riscuri privind siguranţa fără a
compromite confortul.

Aplicaţii pentru îmbunătăţirea eficienţei
Application Library cuprinde, de asemenea, o gamă de caracteristici
create pentru a-i ajuta pe ceilalţi să lucreze mai rapid şi mai
inteligent. Printre opţiunile care pot fi personalizate, seria MF735Cx
poate fi configurată pentru a oferi destinaţii de scanare presetate
(de ex. e-mail), imprimare la cerere a documentelor utilizate frecvent
şi chiar afişarea stării tonerului. Utilizatorii pot, de asemenea,
beneficia de caracteristici inovatoare precum copierea ecologică,
unde până la opt pagini pot fi condensate într-o singură foaie,
oferind o copiere mai economică.
Construită pentru o viaţă profesională mobilă
Seria MF730 a fost construită pentru a se potrivi perfect în mediile
moderne, mobile de lucru. Oferim asistenţă pentru AirPrint (Apple)
şi Mopria (Android), iar această gamă de imprimante inovatoare
oferă de asemenea funcţii NFC şi coduri QR pentru cuplare,
permiţând utilizatorilor să imprimare rapid şi uşor de pe dispozitive
mobile. Utilizatorii pot, de asemenea, conecta platformele de
stocare în cloud prin aplicaţia Canon PRINT Business, oferind
cooperare şi integrare excelente.

Performanţa întâlneşte precizia
Datorită tehnologiei color complet noi, seria MF730 reimaginează
ceea ce pot asigura imprimantele laser color. Nu mai este nevoie
să faceţi concesii în ceea ce priveşte calitatea culorii de dragul
eficienţei, cu imprimări vibrante produse la un interval impresionant
de rapid, de până la 27 de pagini pe minut. Comunicările interne,
materialele de marketing şi alte documente imprimare intern pot
fi redate acum în nuanţe dinamice, îndrăzneţe - solicitând atenţia
destinatarilor avuţi în vedere.
Întreţinere redusă
Bucuraţi-vă de întreţinerea imprimantei fără frustrări datorită
instalării îmbunătăţite, mai simple a cartuşului. Scoaterea automată
a sigiliului permite cartuşelor tonerului să fie înlocuite mai rapid
şi mai uşor ca oricând, cu mai puţine perioade de nefuncţionare
şi cu deşeuri reduse. Cartuşele cu randament ridicat sunt, de
asemenea, disponibile, stabilind mai departe limite pentru cererile
de întreţinere.

Seria i-SENSYS MF730

•
Accesorii opţionale

Modul casetă de alimentare-AF1

• Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate
poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit de imprimare coduri de bare- E1 (Disponibil pe MF735Cx)

• Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea
codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie,
include un certificat de acces la licenţă pentru activare.

Kit de imprimare coduri de bare- E1E (Disponibil pe MF735Cx)

Funcţie Send (Trimitere) PDF cu securitate-E1 (Disponibil pe
MF735Cx)

• Trimiteţi fişierul PDF imprimat şi adăugaţi semnătura de pe

dispozitivul digital la fişierele PDF. Acest kit, care este livrat
electronic, include un certificat de acces la licenţă pentru
activare.

Kit Telefon (Disponibil pe MF734Cdw şi MF735Cx)

• Receptor de telefon opţional pentru funcţia fax.

• Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea

codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include
un certificat de acces la licenţă pentru activare.

i-SENSYS MF735Cx

Unitate principală

Unitatea principală + 1 modul
casetă de alimentare-AF1

•
Specificaţii tehnice

Seria i-SENSYS MF730

Tip de aparat

Multifuncţională laser color

SCANER

Funcţii disponibile

i-SENSYS MF732Cdw:
Imprimare, copiere şi scanare

Tip

Color

Rezoluţie de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare

i-SENSYS MF732Cdw:
Monocrom pe o parte: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o parte: 14 ipm (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Imprimare, copiere, scanare şi fax
IMPRIMANTĂ
Viteză de imprimare

O faţă: p
 ână la 27 ppm (A4)
Până la 49 ppm (A5-Peisaj)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Monocrom pe o parte: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o parte: 14 ipm (300 x 600 dpi)
Monocrom faţă-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi)
Color faţă-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi)

Faţă-verso: până la 21,9 ipm (A4)
Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Adâncime de scanare color

24 de biţi/24 de biţi (intrare/ieşire)

Rezoluţie de imprimare

600 x 600 dpi

Tonuri de gri

256 de niveluri

Timp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire

Compatibilitate

TWAIN , WIA, ICA

Timp de imprimare a primei
pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puţin
Monocromat aprox.: 8,3 secunde sau mai puţin

Lăţime max. de scanare

216 mm

Limbaje de imprimare

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

Scanare către e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare, PDF
criptat/PDF (semnătură digitală)*

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea
direct din aplicaţie.

Fonturi

i-SENSYS MF732Cdw:
45 de fonturi PCL

*Accesorii - Trimitere funcţie PDF de securitate -E1 este necesar

Scanare către PC

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare, PDF
criptat/PDF (semnătură digitală)*

i-SENSYS MF734Cdw:
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PostScript
i-SENSYS MF735Cx:
93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga şi dreapta
10 mm sus, jos, stânga şi dreapta (plic)

Mod de economisire a tonerului

Da

Caracteristici de imprimare
avansate

i-SENSYS MF732Cdw:
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 MF734Cdw:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
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 MF735Cx:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Barcode Print*
Touch & Print (NFC)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business
*Accesoriu - Kitul pentru imprimare a codurilor de bare - este obligatoriu

*Accesorii - Trimitere funcţie PDF de securitate -E1 este necesar

Scanare către suport de
memorie USB

O faţă (A4): până la 27 ppm
Faţă-verso (A4): până la 21,9 ipm

Timp de generare a primei
copii (FCOT)

ADF (A4):
Color aprox. 12,0 secunde sau mai puţin
Monocrom aprox. 10,2 secunde sau mai puţin
Platan (A4):
Color aprox. 11,3 secunde sau mai puţin
Monocrom aprox. 9,8 secunde sau mai puţin

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare, PDF
criptat/PDF (semnătură digitală)*
*Accesorii - Trimitere funcţie PDF de securitate -E1 este necesar

Scanare către FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare, PDF
criptat/PDF (semnătură digitală)*
*Accesorii - Trimitere funcţie PDF de securitate -E1 este necesar

Scanare în cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicaţia Canon PRINT Business

iFAX

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

FAX
Viteză modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină*)
*Pe baza nr. diagramei ITU-T standard 1

Mod recepţionare

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Rezoluţie fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standard: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi
Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Până la 512 de pagini*

COPIATOR
Viteză de copiere

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcţie de căutare

**Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1

Apelări rapide

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Până la 281 de apelări

Apelări/destinaţii de grup

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max. 199 de apelări/max. 199 de destinaţii

Rezoluţie de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Difuzare secvenţială

Moduri de copiere

Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate),
imagine imprimată, text

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max. 310 destinaţii

Copiere de siguranţă în memorie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Copiere de siguranţă în memoria permanentă a faxului (copiere de
siguranţă pe memorie flash)

Fax faţă-verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Da (trimitere şi primire)

Alte caracteristici

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Redirecţionare faxuri, acces dublu, recepţie de la distanţă, PC
Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte
de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de
administrare activitate fax

Copiere faţă-verso

Faţă-verso pe faţă-verso (automat)

Copiere multiplă

Până la 999 de exemplare

Micşorare/mărire

25-400% în trepte de 1%

Alte caracteristici

Ştergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card identitate

•
Specificaţii tehnice

GESTIONAREA SUPORTURILOR
Tip de scaner

i-SENSYS MF732Cdw:
Platan, ADF

Seria i-SENSYS MF730

Administrarea imprimantei şi a
software-ului

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Platan, ADF faţă-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli
Alimentator automat pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie (opţional)

Casetă pentru 550 de coli

Ieşire hârtie

150 de coli

Tipuri de suport

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

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept,
16K, carte poştală, plic (COM10, DL, C5),
Formate atipice: min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
Tavă universală:
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.
Casetă (opţional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte
poştală, plic (COM10, DL, C5), formate atipice: Min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm.
ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Formate atipice:
Iluminare min. 128 x 139,7 mm - max. 215,9 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Imprimare faţă-verso

Casetă (standard şi opţională):
52 - 163 g/m² (Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)
Tavă utilizare manuală:
60 - 176 g/m² (Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)
ADF: 50 - 105 g/m²
Automată
Casetă:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,
Formate atipice - Min. 176 x 250 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
60-163 g/m²

INTERFAŢĂ ŞI SOFTWARE
Tip de interfaţă

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

Sistem de operare
Compatibilitate

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 / Vista
Mac OS X versiunea 10.7.5 şi versiunile ulterioare
Linux*/Citrix
*Distribuţie numai pe web. Numai imprimare cu suport Linux.

Protocol de reţea

i-SENSYS MF732Cdw:
Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Scanare:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
Servicii aplicaţii TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 biţi), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Scanare:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Servicii aplicaţii TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 biţi), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
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.
i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
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 uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de
conectare uniFLOW încorporat

CARACTERISTICI GENERALE
Volum lunar de imprimare
recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 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

Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Panou de comandă

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

Dimensiuni cu tăvi (H x l x A)

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

Spaţiu de instalare (l x A x H)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Greutate

Aprox. 26,5 Kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.400 W
Standby: aprox. 17,7 W
Mod inactiv: aprox. 0,8 W
Consum specific de energie (Typical Electricity Consumption – TEC):
1,7 kWh/săptămână (230 V)
Pentru informaţii detaliate referitoare la directiva Lot26,
vă rugăm să vizitaţi:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveluri de zgomot

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presiune sonoră*:
Activ: 48 dB
Standby: 28 dB
Intensitate acustică*:
Activ: 63 dB sau mai puţin
Standby: 42 dB sau mai puţin
i-SENSYS MF735Cx:
Presiune sonoră* :
Activ: 48 dB
Standby: 29 dB
Intensitate acustică8:
Activ: 62 dB sau mai puţin
Standby: 42 dB sau mai puţin
Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

CONSUMABILE
Cartuşe

Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş

040 negru (2.200 pagini*)**
046H negru (6.300 pagini*)**
046 cyan (2.300 pagini*)**
046H cyan (5.000 pagini*)**
046 magenta (2.300 pagini*)**
046H magenta (5.000 pagini*)**
046 galben (2.300 pagini*)**
046H galben (5.000 pagini*)**

*Pe baza standardului ISO/IEC 19798
**Imprimanta este livrată cu un cartuş iniţial negru: 2.200 pagini, C/M/G: 1.200 pagini

ACCESORII/OPȚIUNI
Articole

i-SENSYS MF732Cdw:
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)
i-SENSYS MF734Cdw:
CST.Modul de alimentare-AF1 (casetă cu 550 foi)
KIT telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)
i-SENSYS MF735Cx:
CST.Modul de alimentare-AF1 (casetă cu 550 foi)
KIT telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)
Kit de imprimare coduri de bare – E1
Kit de imprimare coduri de bare – E1E
MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID
sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID
sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcţii de securitate pentru trimiterea de documente PDF – E1

•
Soluţii complete şi eficiente de
imprimare color cu laser, pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.

Seria i-SENSYS MF730

Cu viteze de imprimare rapide şi caracteristici inovatoare
precum ecranul tactil de 12,7 cm şi Application Library, seria
MF730 stabileşte un nou standard pentru imprimarea laser
color multifuncţională.

Detalii despre produs:
Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

4549292068207

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

4549292068276

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Modul de alimentare prin casetă AF1

0732A032AA

4549292077278

Kit de imprimare coduri de bare – E1

5143B001AA

4960999689951

Kit de imprimare coduri de bare – E1E

5143B002AA

-

Set de funcţii de securitate pentru trimiterea de documente PDF – E1

9594B002AA

-

Kit Telefon 6 UE (CW)

0752A054AA

4960999453910

Accesorii opţionale:

•
Soluţii complete şi eficiente de
imprimare color cu laser, pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.

Seria i-SENSYS MF730

Cu viteze de imprimare rapide şi cu caracteristici inovatoare
precum ecranul tactil de 12,7 cm şi Application Library, seria
MF730 stabileşte un nou standard pentru imprimarea laser
color multifuncţională.

Consumabile:
Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Cartuş 046 negru

1250C002AA

4549292073904

Cartuş 046 H negru

1254C002AA

4549292074055

Cartuş 046 galben

1247C002AA

4549292073812

Cartuş 046 H galben

1251C002AA

4549292073935

Cartuş 046 magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartuş 046 H magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartuş 046 cyan

1249C002AA

4549292073874

Cartuş 046 H cyan

1253C002AA

4549292074017

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Serviciu de instalare

7950A546AA

4960999794426

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

7950A527AA

4960999793313

Plan facil de service:

Dimensiuni/informaţii logistice:
Denumire produs

Cod Mercury

Tip de pachet

Cantitate per
pachet

Lungime (mm)

Lăţime (mm)

Înălţime (mm)

Greutate (kg)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Cutie

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

Palet

8

1.190

1.150

1.176

-

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

Container 40ft HC

288

-

-

-

-

Ce se află în cutie?
• Unitatea principală

• Cablu de telefon

• Cartuş 046 negru (2.200 de pagini)

• Ghid de iniţiere

• Cartuş 046 cyan/magenta/galben iniţial (1.200 de pagini)

• Software pentru utilizator DVD-ROM

• Cablu de alimentare cu energie

• Card de garanţie

