Séria i-SENSYS MF730

•

Kompletné a efektívne riešenia
farebnej laserovej tlače pre moderné
malé a stredné podniky.
Tlačiarne série MF730 stanovujú
nový štandard v multifunkčnej
farebnej laserovej tlači, a to
vďaka vysokej rýchlosti tlače
a inovatívnym funkciám, ako
sú napríklad 12,7 cm dotyková
obrazovka a knižnica aplikácií.

MF732Cdw

MF734Cdw

MF735Cx

Ovládanie pomocou elegantnej dotykovej obrazovky

Pripojenie Wireless Direct

Séria MF730 je vybavená 12,7 cm farebnou dotykovou obrazovkou,
ktorá umožňuje používateľom rýchlu obsluhu. Každú funkciu
možno aktivovať jediným ťuknutím. Tlač, skenovanie a kopírovanie
sa stávajú jednoduchšími než kedykoľvek predtým, pričom všetky
funkcie sú jednoducho a intuitívne dostupné. Knižnica aplikácií
modelu MF735Cx umožňuje prispôsobenie obrazovky, aby
vyhovovala potrebám všetkých pracovísk.

Bezdrôtová tlač môže predstavovať značné riziko zabezpečenia,
keď používatelia a príležitostní používatelia vyžadujú bezpečný
prístup na sieť. Séria MF730 rieši tento problém prostredníctvom
podpory pripojenia Wireless Direct. Používatelia sa tak môžu pripojiť
cez rozhranie Wi-Fi priamo k tlačiarni a eliminovať možné riziká
zabezpečenia bez kompromisov na pohodlí.

Aplikácie na zvýšenie efektívnosti
Knižnica aplikácií takisto poskytuje množstvo funkcií určených
na zrýchlenie a zefektívnenie práce pre používateľov. Okrem
prispôsobiteľných možností ponúka model MF735Cx možnosť
konfigurácie prednastavených cieľových umiestnení skenovania
(napr. e-mail), tlač často používaných dokumentov na požiadanie, či
zobrazenie stavu tonera. Používatelia takisto profitujú z inovatívnych
funkcií, ako sú ekonomické kopírovanie, pri ktorom možno až
osem strán vtesnať na jeden hárok, čím sa zvyšuje ekonomickosť
kopírovania.
Zariadenie stvorené na mobilnú prácu
Séria MF730 bola vyvinutá tak, aby bezproblémovo zapadla do
moderných, mobilných pracovných prostredí. Tento inovatívny
rad multifunkčných zariadení podporuje služby AirPrint (Apple)
a Mopria (Android) a takisto párovanie pomocou NFC a QR kódu,
vďaka čomu môžu používatelia tlačiť z mobilných zariadení rýchlo
a jednoducho. Používatelia sa môžu dokonca pripojiť ku cloudovým
úložiskovým platformám pomocou aplikácie Canon PRINT Business,
čo im zaisťuje dokonalú spoluprácu a integráciu.

Keď sa snúbi výkon s precíznosťou
Vďaka úplne novej technológii farieb mení séria MF730 pohľad na to,
čoho sú schopné laserové farebné tlačiarne. S výtlačkami v živých
farbách s pôsobivou rýchlosťou tlače až do 27 strán za minútu
už nie je potrebné robiť kompromisy na kvalite farieb z dôvodu
efektívnosti. Interné komunikácie, marketingové materiály a všetky
ostatné dokumenty tlačené interne možno tlačiť v dynamických,
výrazných odtieňoch, ktoré pútajú pozornosť príslušných príjemcov.
Minimálna údržba
Využite možnosť údržby tlačiarne bez frustrácií vďaka vylepšenej,
jednoduchšej inštalácii kaziet. Systém automatického odstránenia
pečate umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu výmenu tonerových
kaziet než kedykoľvek predtým s kratším prestojom tlačiarne
a menšou produkciou odpadu. K dispozícii sú aj kazety s vysokou
výťažnosťou, ktoré ešte viac redukujú požiadavky na údržbu.

Séria i-SENSYS MF730

•
Voliteľné príslušenstvo

Kazetový podávací modul AF1

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

Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1
(k dispozícii pre model MF735Cx)

• Odosielajte šifrované súbory PDF a pridajte k súborom

PDF digitálny podpis zariadenia. Táto súprava sa dodáva
elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na
aktiváciu.

Súprava na tlač čiarových kódov E1
(k dispozícii pre model MF735Cx)

• Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto

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

Súprava na tlač čiarových kódov E1E
(k dispozícii pre model MF735Cx)

Telefónna súprava 6 (k dispozícii pre modely MF734Cdw
a MF735Cx)

• Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

• Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov.

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

i-SENSYS MF735Cx

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka a 1 kazetový
podávací modul AF1

•
Technické parametre

Séria i-SENSYS MF730

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie

SKENER

Dostupné funkcie

i-SENSYS MF732Cdw:
Tlač, kopírovanie a skenovanie

Typ

Farebný

Rozlíšenie skenovania

Optické: až 600 x 600 dpi
Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi

Rýchlosť skenovania

i-SENSYS MF732Cdw:
Jednostranné čiernobiele: 27 obr./min (300 x 600 dpi)
Jednostranné farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ
Rýchlosť tlače

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

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Jednostranné čiernobiele: 27 obr./min (300 x 600 dpi)
Jednostranné farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi)
Obojstranné čiernobiele: 47 obr./min (300 x 600 dpi)
Obojstranné farebné: 27 obr./min (300 x 600 dpi)

Obojstranná tlač: až 21,9 obr./min (A4)
Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Farebná hĺbka skenovania

24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)

Rozlíšenie tlače

600 x 600 dpi

Odtiene sivej

256 úrovní

Čas zahrievania

Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia

Kompatibilita

TWAIN, WIA, ICA

Čas vytlačenia prvého výtlačku

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

Max. šírka skenovania

216 mm

Jazyky tlačiarne

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

Skenovanie do e-mailu

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF,
šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo
priama tlač z aplikácie.

Písma

i-SENSYS MF732Cdw:
45 písiem PCL

*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov
PDF E1.

Skenovanie do počítača

i-SENSYS MF734Cdw:
45 písiem PCL, 136 písiem PostScript

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF,
šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*

i-SENSYS MF735Cx:
93 písiem PCL, 136 písiem PostScript
Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)

Režim šetrenia tonera

Áno

Rozšírené funkcie tlače

i-SENSYS MF732Cdw:
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 MF734Cdw:
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
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 MF735Cx:
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač čiarových kódov*
Touch & Print (NFC)
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in,
aplikácia Canon PRINT Business
*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1 alebo súprava na
tlač čiarových kódov E1E.

KOPÍRKA
Rýchlosť kopírovania

Jednostranná tlač (A4): až do 27 str./min
Obojstranná tlač (A4): až do 21,9 obr./min

Čas vytvorenia prvej kópie
(FCOT)

Automatický podávač dokumentov (A4):
Farebne pribl. 12,0 sekundy alebo menej
Čiernobielo pribl. 10,2 sekundy alebo menej
Predlohové sklo (A4):
Farebne pribl. 11,3 sekundy alebo menej
Čiernobielo pribl. 9,8 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kópie

Až 600 x 600 dpi

Režimy kopírovania

Text/fotografia/mapa (predvolené),Text/fotografia/mapa (kvalita),
Vytlačený obrázok, Text

Obojstranné kopírovanie

Obojstranné na obojstranné (automatické)

Viacnásobná kópia

Až 999 kópií

Zmenšenie/zväčšenie

25 – 400 % v 1 % prírastkoch

Ďalšie funkcie

Vymazanie rámu, Koláž, 2 na 1, 4 na 1, Kopírovanie identifikačnej
karty

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF

*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov
PDF E1.

Skenovanie na pamäťový
kľúč USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF,
šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*
*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov
PDF E1.

Skenovanie na server FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF,
šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*
*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov
PDF E1.

Skenovanie do cloudu

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT
Business

iFAX

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

FAX
Rýchlosť modemu

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kb/s (do 3 s/str.*)
* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

Režim prijímania

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne

Rozlíšenie faxu

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Štandardné: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Veľmi jemné: 200 x 400 dpi
Extrémne jemné: 400 x 400 dpi

Pamäť FAXU

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Až 512 strán*
** Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

Rýchle voľby

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Až 281 volieb

Skupinové voľby/ciele

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max. 199 volieb/max. 199 cieľov

Sekvenčné vysielanie

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

Zálohovanie pamäte

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte
flash)

Obojstranné faxovanie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Áno (prenos a príjem)

Ďalšie funkcie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax
(iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia
aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy
aktivity faxu

•
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Séria i-SENSYS MF730

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Typ skenera

Softvér a správa tlačiarne
i-SENSYS MF732Cdw:
Predlohové sklo, automatický podávač dokumentov
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov
(jednodprechodový)

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 50 listov
Automatický podávač dokumentov na 50 listov

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.
Automatický podávač dokumentov:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Vlastné veľkosti:
min. 128x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Hmotnosti médií

Obojstranná tlač

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)
Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m²
Automaticky
Kazeta:
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

ROZHRANIE A SOFTVÉR
Typ rozhrania

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Operačný systém
Kompatibilita

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

®

®

®

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu toneru
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 s integrovaným softvérom uniFLOW Login
Device Client
VŠEOBECNÉ FUNKCIE
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.

Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Ovládací panel

12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

Rozmery so zásobníkmi
(Š x H x V)

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

Priestor potrebný na
umiestnenie (Š x H x V)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Hmotnosť

Pribl. 26,5 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 400 W
Pohotovostný režim: pribl. 17,7 W
Režim spánku: pribl. 0,8 W
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,0 kWh/týždeň (230 V)
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete
na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx

Úrovne hluku

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Akustický tlak*:
Aktívny režim: 48 dB
Pohotovostný režim: 28 dB

®

* Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.

Sieťový protokol

i-SENSYS MF732Cdw:
Tlač:
LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)
Skenovanie:
E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP
Aplikačné služby TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečenie (káblový prenos):
filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tlač:
LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)
Skenovanie:
E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX
Aplikačné služby TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečenie (káblový prenos):
filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu toneru
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

Akustický výkon*:
Aktívny režim: 63 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej
i-SENSYS MF735Cx:
Akustický tlak*:
Aktívny režim: 48 dB
Pohotovostný režim: 29 dB
Akustický výkon8:
Aktívny režim: 62 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej
* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.

SPOTREBNÝ MATERIÁL
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 19798
** Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 2 200 strán, azúrová/
purpurová/žltá: 1 200 strán).

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI
Položky

i-SENSYS MF732Cdw:
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
i-SENSYS MF734Cdw:
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)
i-SENSYS MF735Cx:
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)
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
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

•
Kompletné a efektívne riešenia
farebnej laserovej tlače pre
moderné malé a stredné podniky.

Séria i-SENSYS MF730

Tlačiarne série MF730 stanovujú nový štandard
v multifunkčnej farebnej laserovej tlači, a to vďaka vysokej
rýchlosti tlače a inovatívnym funkciám, ako sú napríklad
12,7 cm dotyková obrazovka a knižnica aplikácií.

Podrobnosti produktu:
Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

4549292068207

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

4549292068276

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazetový podávací modul AF1

0732A032AA

4549292077278

Súprava na tlač čiarových kódov E1

5143B001AA

4960999689951

Súprava na tlač čiarových kódov E1E

5143B002AA

–

Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

9594B002AA

–

Telefónna súprava 6 EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Voliteľné príslušenstvo:

•
Kompletné a efektívne riešenia
farebnej laserovej tlače pre
moderné malé a stredné podniky.

Séria i-SENSYS MF730

Tlačiarne série MF730 stanovujú nový štandard
v multifunkčnej farebnej laserovej tlači, a to vďaka vysokej
rýchlosti tlače a inovatívnym funkciám, ako sú napríklad
12,7 cm dotyková obrazovka a knižnica aplikácií.

Spotrebný materiál:
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 produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Inštalačná služba

7950A546AA

4960999794426

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

7950A527AA

4960999793313

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 MF732Cdw

1474C013AA

Škatuľa

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

Paleta

8

1 190

1 150

1 176

–

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

40' kontajner HC

288

–

–

–

–

Obsah balenia
• Hlavná jednotka

• Telefónny kábel

• Kazeta 046, čierna (2 200 strán)

• Úvodná príručka

• K
 azeta 046, azúrová/purpurová/žltá štartovacia
(1 200 strán)

• Disk DVD s používateľským softvérom

• Napájací kábel

• Záručný list

