Družina i-SENSYS MF730

•

Celovite in učinkovite rešitve za
barvno lasersko tiskanje za sodobna
mala in srednje velika podjetja.
Z visokimi hitrostmi tiskanja in
inovativnimi funkcijami, kot sta
12,7-centimetrski zaslon na dotik
in knjižnica programov, družina
MF730 določa nove standarde
za večnamensko barvno lasersko
tiskanje.

MF735Cx
MF732Cdw

MF734Cdw

Preprosto upravljanje na zaslonu na dotik

Povezava Wireless Direct

Tiskalniki družine MF730 so opremljeni z 12,7-centimetrskim barvnim
zaslonom na dotik, ki omogoča hitro upravljanje. Dostop do funkcij
z enim dotikom je preprost in intuitiven, zato je tiskanje, skeniranje
in kopiranje zdaj še enostavnejše. Knjižnica programov modela
MF735Cx omogoča prilagajanje zaslona glede na potrebe različnih
delovnih okolij.

Brezžično tiskanje predstavlja velik varnostni izziv, saj gosti in
občasni uporabniki potrebujejo varen omrežni dostop. Družina
tiskalnikov MF730 ta izziv premaguje s povezavo Wireless Direct.
Uporabniki se lahko prek brezžičnega omrežja povežejo neposredno
s tiskalnikom, kar odpravlja morebitna varnostna tveganja in
zagotavlja priročno uporabo.

Programi za povečanje učinkovitosti

Zmogljivost in natančnost z roko v roki

Knjižnica programov vsebuje tudi nabor funkcij, s katerimi lahko
uporabniki delo opravljajo hitreje in bolje. Nastavljive možnosti
modela MF735Cx omogočajo uporabo prednastavljenih ciljev
skeniranja (npr. e-pošta), tiskanje pogosto uporabljenih dokumentov
na zahtevo in celo prikaz stanja tonerja. Uporabnikom so na voljo
tudi inovativne funkcije, kot je varčno kopiranje, ki osem strani
razporedi na en list za varčnejše kopiranje.

Družina tiskalnikov MF730 zahvaljujoč novi barvni tehnologiji
postavlja nove mejnike zmogljivosti barvnih tiskalnikov. Kakovostnih
barvnih natisov ni več treba žrtvovati za učinkovitost, saj ta družina
tiskalnikov omogoča tiskanje živahnih barv pri izjemno visokih
hitrostih do 27 strani na minuto. Komunikacijsko in tržno gradivo
ter druge dokumente za pisarniške potrebe je mogoče natisniti v
dinamičnih, drznih barvah, da nemudoma pritegnejo pozornost
uporabnikov.

Zasnovan za delo z mobilnimi napravami
Tiskalniki družine MF730 se brez težav integrirajo v sodobna,
mobilna delovna okolja. Ti inovativni večnamenski tiskalniki nudijo
podporo za program AirPrint (Apple) in storitev Mopria (Android)
ter seznanjanje s funkcijo NFC in kodo QR, da lahko uporabniki hitro
in enostavno tiskajo iz mobilnih naprav. Uporabniki se lahko prek
programa Canon PRINT Business povežejo tudi s platformami za
shrambo v oblaku za vrhunsko integracijo.

Manj vzdrževanja
Izboljšana, preprostejša namestitev kartuš omogoča postopke
vzdrževanja brez nepotrebnih skrbi. Sistem za samodejno
odstranitev tesnilnega traku omogoča hitrejšo in enostavnejšo
zamenjavo kartuš s tonerjem ter skrajša čas izpada delovanja
tiskalnika in zmanjša količino ustvarjenih odpadkov. Na voljo so tudi
kartuše z visokim izkoristkom, ki še dodatno skrajšajo postopke
vzdrževanja.
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•
Izbirna dodatna oprema

Kasetni podajalni modul – AF1

• Dodatna kaseta za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate
glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1 (na voljo za MF735Cx)

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu

kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za
licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E (na voljo za MF735Cx)

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov
PDF – E1 (na voljo za MF735Cx)

• Pošiljajte šifrirane datoteke PDF in datotekam PDF dodajte

digitalni podpis naprave. Temu kompletu, ki ga prejmete v
elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za
aktivacijo.

Komplet telefona 6 (na voljo za MF734Cdw in MF735Cx)

• Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa.

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu
kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo
potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

i-SENSYS MF735Cx

Glavna enota

Glavna enota + 1 kasetni
podajalni modul – AF1

•
Tehnične specifikacije

Družina i-SENSYS MF730

Vrsta naprave

Barvna laserska večnamenska naprava

SKENER

Razpoložljive funkcije

i-SENSYS MF732Cdw:
tiskanje, kopiranje in skeniranje

Vrsta

Barvni

Ločljivost skeniranja

Optično: do 600 × 600 dpi
Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi

Hitrost skeniranja

i-SENSYS MF732Cdw:
Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Enostransko barvno: 14 slike na minuto (300 × 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK
Hitrost tiskanja

Enostransko: do 27 strani na minuto (A4),
do 49 strani na minuto (A5 – ležeče)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Enostransko barvno: 14 slike na minuto (300 × 600 dpi)
Dvostransko črno-belo: 47 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Dvostransko barvno: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Dvostransko: do 21,9 slike na minuto (A4)
Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Globina barvnega skeniranja

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

Ločljivost tiskanja

600 × 600 dpi

Sivine

256 odtenkov

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

Združljivost

TWAIN, WIA, ICA

Čas prvega natisa

Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj
Črno-belo: približno 8,3 sekunde ali manj

Najv. širina skeniranja

216 mm

Jeziki tiskanja

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

Skeniranje v e-pošto

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja,
šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno
tiskanje iz programa.

Pisave

i-SENSYS MF732Cdw:
45 pisav PCL

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje
dokumentov PDF – E1

Skeniranje v osebni računalnik

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

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja,
šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

i-SENSYS MF735Cx:
93 pisav PCL, 136 pisav PostScript
Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Način varčevanja s tonerjem

Da

Funkcije naprednega tiskanja

i-SENSYS MF732Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service,
program Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service,
program Canon PRINT Business

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje
dokumentov PDF – E1

Skeniranje v pomnilnik USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja,
šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*
*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje
dokumentov PDF – E1

Skeniranje v strežnik FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja,
šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*
*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje
dokumentov PDF – E1

Skeniranje v oblak

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod*
Touch & Print (NFC)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service,
program Canon PRINT Business

iFAX

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1 ali komplet za
tiskanje črtnih kod – E1E

Način sprejemanja

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik,
ročno

Ločljivost faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standardno: 200 × 100 dpi
Drobno: 200 × 200 dpi
Super fino: 200 × 400 dpi
Ultra fino: 400 × 400 dpi

Pomnilnik faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 512 strani*

KOPIRNI STROJ
Hitrost kopiranja

Enostransko (A4): do 27 strani na minuto
Dvostransko (A4): do 21,9 slike na minuto

Natis prve kopije

Samodejni podajalnik dokumentov (A4):
Barvno približno 12,0 sekunde ali manj
Črno-belo približno 10,2 sekunde ali manj
Kopirno steklo (A4):
Barvno približno 11,3 sekund ali manj
Črno-belo približno 9,8 sekunde ali manj

Ločljivost kopiranja

Do 600 × 600 dpi

Načini kopiranja

Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/
zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo

Obojestransko kopiranje

2-stransko na 2-stransko (samodejno)

Več kopij

Do 999 kopij

Zmanjšanje/povečanje

25–400 % v korakih po 1 %

Druge funkcije

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

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

FAKS
Hitrost modema

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran*)
*Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

**Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

Hitro izbiranje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 281 izbir

Izbiranje skupin/ciljev

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Najv. 199 številk/največ 199 ciljev

Zaporedno oddajanje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Najv. 310 ciljev

Rezervni pomnilnik

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s
pomnilnikom flash)

Pošiljanje obojestranskih faksov

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Da (pošiljanje in sprejemanje)

Druge funkcije

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje
iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM,
samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila
o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

•
Tehnične specifikacije

DELO Z MEDIJI
Vrsta skenerja

i-SENSYS MF732Cdw:
Kopirno steklo, samodejni podajalnik dokumentov
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Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov
(en prehod)
Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 50 listov
Samodejni podajalnik dokumentov za 50 listov

Podajanje papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni
papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5),
velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.
Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch),
velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.
Kaseta (izbirno):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica,
ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm,
najv. 215,9 × 355,6 mm.
SPD:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Velikosti po meri:
najmanj 128 × 139,7 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna):
od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Ročni pladenj:
od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m2

VMESNIK IN PROGRAMSKA
OPREMA
Vrsta vmesnika

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct

Operacijski sistem
združljivost

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/
Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejše
Linux*/Citrix

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
pripomoček za skeniranje MF,
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
upravljanje ID-jev oddelkov,
orodje za stanje tonerja,
iW Management Console: strežniška programska oprema za
centralizirano upravljanje skupine naprav.
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno
upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Združljivost s platformo uniFLOW z vdelanim odjemalcem za
prijavo naprav uniFLOW
OSNOVNE FUNKCIJE
Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec
*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu
visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka.

Hitrost procesorja

800 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Nadzorna plošča

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

Dimenzije s pladnji (Š x G x V)

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

Prostor za namestitev (Š x G x V)

671 mm × 1312 mm × 966 mm

Teža

Približno 26,5 kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1400 W
Stanje pripravljenosti: približno 17,7 W
Način mirovanja: približno 0,8 W
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,0 kWh na teden (230 V)
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ravni hrupa

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Raven hrupa*:
Med delovanjem: 48 dB
V stanju pripravljenosti: 28 dB

*Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

Omrežni protokol

i-SENSYS MF732Cdw:
Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje
Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4),
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX
Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4),
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
pripomoček za skeniranje MF,
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
upravljanje ID-jev oddelkov,
orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za
centralizirano upravljanje skupine naprav.
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno
upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Zvočna moč*:
Med delovanjem: 63 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
i-SENSYS MF735Cx:
Raven hrupa*:
Med delovanjem: 48 dB
V stanju pripravljenosti: 29 dB
Zvočna moč8:
Med delovanjem: 62 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

POTROŠNI MATERIAL
Kartuše

Črna kartuša 046 (2200 strani*)**
Črna kartuša 046H (6300 strani*)**
Cijan kartuša 046 (2300 strani*)**
Cijan kartuša 046H (5000 strani*)**
Magenta kartuša 046 (2300 strani*)**
Magenta kartuša 046H (5000 strani*)**
Rumena kartuša 046 (2300 strani*)**
Rumena kartuša 046H (5000 strani*)**
*Glede na ISO/IEC 19798
**Tiskalniku sta priloženi črna začetna kartuša za 2200 strani in C/M/R začetna
kartuša za 1200 strani.

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI
Elementi

i-SENSYS MF732Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
i-SENSYS MF734Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
i-SENSYS MF735Cx:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali
magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali
magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

•
Celovite in učinkovite rešitve za barvno
lasersko tiskanje za sodobna mala in
srednje velika podjetja.

Družina i-SENSYS MF730

Z visokimi hitrostmi tiskanja in inovativnimi funkcijami, kot
sta 12,7-centimetrski zaslon na dotik in knjižnica programov,
družina MF730 določa nove standarde za večnamensko
barvno lasersko tiskanje.

Podrobnosti o izdelku:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

4549292068207

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

4549292068276

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Kasetni podajalni modul – AF1

0732A032AA

4549292077278

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1

5143B001AA

4960999689951

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

5143B002AA

-

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

9594B002AA

-

Komplet telefona 6, EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Izbirna dodatna oprema:

•
Celovite in učinkovite rešitve za barvno
lasersko tiskanje za sodobna mala in
srednje velika podjetja.

Družina i-SENSYS MF730

Z visokimi hitrostmi tiskanja in inovativnimi funkcijami, kot
sta 12,7-centimetrski zaslon na dotik in knjižnica programov,
družina MF730 določa nove standarde za večnamensko
barvno lasersko tiskanje.

Potrošni material:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Črna kartuša 046

1250C002AA

4549292073904

Črna kartuša 046 H

1254C002AA

4549292074055

Rumena kartuša 046

1247C002AA

4549292073812

Rumena kartuša 046 H

1251C002AA

4549292073935

Magenta kartuša 046

1248C002AA

4549292073843

Magenta kartuša 046 H

1252C002AA

4549292073973

Cijan kartuša 046

1249C002AA

4549292073874

Cijan kartuša 046 H

1253C002AA

4549292074017

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Namestitev

7950A546AA

4960999794426

Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo – paket C

7950A527AA

4960999793313

Storitev Easy Service Plan:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Koda Mercury

Oblika paketa

Količina na
paket

Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Teža (kg)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Škatla

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

Paleta

8

1190

1150

1176

–

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

Zabojnik, 40 čevljev, HC

288

–

–

–

–

Vsebina embalaže
• Glavna enota

• Telefonski kabel

• Črna kartuša 046 (2200 strani)

• Začetna navodila

• Začetna cijan/magenta/rumena kartuša 046 (1200 strani)

• DVD-plošča z uporabniško programsko opremo

• Napajalni kabel

• Garancijska kartica

