•
Бързи цветни принтери
с висок капацитет за
натоварени работни
групи.

Бързи цветни лазерни принтери с
компактни размери. Тези принтери
с висок капацитет са идеални за
натоварени работни среди.

Бързо и гъвкаво отпечатване

Тонер касети с голям капацитет

•

Пълноцветен печат със скорост 33 ppm (LBP710Cx) или 38 ppm
(LBP712Cx)

•

•

Идеални за натоварени работни среди, за които е необходим
надежден и универсален принтер.

Запечатването на тонера вътре в касетата вече се премахва
автоматично при поставяне на касетата, което намалява
отпадъците и времето за поставяне.

•

•

Възможност за работа с до 4 касети за хартия с висок
капацитет (*само за LBP712Cx)

В същия компактен размер новите оригинални тонер касети на
Canon вече предлагат по-висок капацитет, което ви прави още
по-продуктивни.

Изключително качество на изображението от Canon

Висок капацитет в малък размер

•

Голям капацитет от 650 листа като стандарт с възможност
за разширяване до 2300 листа (*само за LBP712Cx).

•

Този голям капацитет обаче не прави компромис с
компактността на принтера.

•

Създадени за голяма гъвкавост – от A5 до A4 двустранни
документи – те са готови да отпечатват за секунди.

•

Тези устройства отпечатват превъзходни цветни графики,
изображения и текст с лазерно качество за по-силно
въздействие върху читателя.

•

Признатият опит на Canon в технологиите за работа
с изображения гарантира, че компаниите от всякакъв
размер могат да създават професионални документи

Интелигенти възможности за работа в мрежа
Работа в движение

•

Благодарение на поддръжката на Apple AirPrint (iOS) и Mopria
(Android) можете да отпечатвате лесно от всяко съвместимо
устройство.

•

Възползвайте се от още усъвършенствани функции
благодарение на мобилното приложение Canon PRINT Business.

•

Съвместими с Google Cloud Print за лесна интеграция.

ПЕЧАТ

•

Поддръжката на езици за принтери PCL5e/6 и Adobe PostScript
позволява лесно интегриране в управлявани мрежови среди.

•

Устройствата са подходящи за среди с управлявани услуги
за печат и са съвместими със системата за дистанционна
поддръжка e-Maintenance на Canon.

•

Серията LBP710 може също да се интегрира в платформата
за управление на печата uniFLOW на Canon, която осигурява
ефективността и сигурността на My Print Anywhere, както
и допълнителни предимства чрез отчитане на броячите
и контрол на разходите.

ETHERNET

•
Опционни аксесоари

Устройство за подаване на хартия- D1

SD карта-C1

• Допълнителна касета за 550 листа хартия

• SD карта 8 GB за различни функции, като например

Обикновена поставка тип-P1

• Позволява отпечатване на Unicode символи от SAP

LBP710Cx: може да се добави 1 касета към основния модул
LBP712Cx: може да се добавят общо 3 касети към
основния модул

• Поставя се под устройството за повдигане при

спулиране на задачи за печат, криптиран защитен
печат, защитен печат и електронно сортиране.

Комплект PCL шрифтове-C1
и поддържа шрифт Andale.

стоящо на пода устройство

Комплект за печат на баркод-F1

• Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове.
Този комплект, който се доставя в кутия, включва
лицензен сертификат за активиране.

i-SENSYS
LBP710Cx,
LBP712Cx
i-SENSYS
LBP710Cx
LBP712Cx

Основен модул
Main unit

Основен модул +
1 касета за
Main unitна+
подаване
1 Paper
Feederхартия
- D1 D1

Основен модул +
2 касети за
Main unitна+
подаване
2 Paper
Feedersхартия
- D1 D1
(Само LBP712Cx)

Основен модул +
3 касети за
Main unit
подаване
на+
3 Paper
FeedersD1
хартия
- D1
(Само LBP712Cx)

•
Технически спецификации

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Размери (Ш x Д x В)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Едностранно (A4): до 33/38 ppm цветно и монохромно
(LBP710Cx/LBP712Cx)
Двустранно (A4): до 33/38 ppm цветно и монохромно
(LBP710Cx/LBP712Cx)

Тегло

Приблиз. 28,8 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Метод на печат

Монохромен лазерен печат

Контролен панел

Качество на печат

До 9600 x 600 dpi

5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност,
съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова
клавиатура с 10 бутона

Разделителна способност
на печат

До 600 x 600 dpi

Време за загряване

Приблиз. 31 s или по-малко след включване

Време за извеждане
на първата страница

Цветно: приблиз. 6,0 секунди
Монохромно; приблиз. 5,1 секунди

Препоръчителен месечен
печатен обем

Скорост на печат

КОНТРОЛЕР
Честота на процесора

528 MHz + 264 MHz

Памет

1 GB

2000 – 6000 страници на месец (LBP710Cx)
2000 – 7500 страници на месец (LBP712Cx)

Езици за принтери

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript

Шрифтове

93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

Препоръчително натоварване

Макс. 80 000 страници на месец1

Интерфейс и свързване

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Софтуер и управление на
принтер

Усъвършенствани
функции за печат

Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Печат на баркод2
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service
плъгин, приложение Canon PRINT Business

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),
Кодове на отдели,
Toner Status Tool,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за
централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance
услуги, като например отчитане на броячите, автоматично
управление на консумативите и отдалечена диагностика.
Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP

Съвместими операционни
системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/
Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/
Server® 2003
Mac OS X версия 10.6.8 и по-нова
Linux5/Citrix

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ
Зареждане на хартия
(стандартно)

Касета за 550 листа
Многофункционална тава за 100 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа x 1 (LBP710Cx)
Касета за 550 листа x 3 (LBP712Cx)

Изход за хартия

200 листа с лицето надолу

Типове печатни носители

Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, цветна
хартия, етикет, плик, пощенска картичка, груба хартия

Формат на
печатните носители

Касета (Стандартна):
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LTR, EXE, STMT, K16
Потребителски формати – ширина: 101,6 до 215,9 mm,
дължина: 148 до 297 mm
Многофункционална тава:
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
индексна карта (3"x5")
Потребителски формати – ширина: 76,2 до 215,9 mm,
дължина: 127 до 355,6 mm

КОНСУМАТИВИ
Касети "всичко в едно"

Стандартно:
Касета 040, черно (6300 страници6)7
Касета 040, циан (5400 страници6)7
Касета 040, магента (5400 страници6)7
Касета 040, жълто (5400 страници6)7
Голям капацитет за отпечатване:
Касета 040H, черно (12 500 страници6)7
Касета 040H, циан (10 000 страници6)7
Касета 040H, магента (10 000 страници6)7
Касета 040H, жълто (10 000 страници6)7
Кутия за отпадъчен тонер: WT-B1 (приблиз. 54 000 A4 страници)

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Устройство за подаване на хартия PF-D1 (касета за 550 листа)
SD КАРТА – C1 (SD карта 8 GB)
Комплект за отпечатване на баркод-F1 (позволява отпечатване
на баркод)
Комплект PCL шрифтове-C1 (позволява отпечатване на Unicode
символи от SAP и поддържа шрифт Andale)
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или
магнитни карти с uniFLOW)
Micard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни
карти чрез uniFLOW)
Обикновена стойка тип-P1

Касета (Опция):
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Потребителски формати – ширина: 101,6 до 215,9 mm,
дължина: 148 до 355,6 mm
Грамажи на хартията

Касета: 60 до 163 g/m2
Многофункционална тава: 60 до 216 g/m2

Двустранен печат

Автоматичен
Касета (стандартна и опционна):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Потребителски формати – ширина: 148 до 215,9 mm,
дължина: 210 до 355,6 mm
60 до 163 g/m2

Забележки
[1]

 аботното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец
Р
на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да
намали живота на продукта.

[2]

Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-F1

[3]

Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захранване

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1470 W или по-малко
По време на работа: приблиз. 570 W/590 W или по-малко
(LBP710Cx/LBP712Cx)
Готовност: приблиз. 34 W или по-малко
Покой: приблиз. 1,3 W или по-малко
Изключено захранване: 0,16 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (TEC): 1,4 kWh/седмица
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой:
минимум 1 – 180 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на
автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Ниво на шума

Звукова мощност3
По време на работа: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
В готовност: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Звуково налягане3
Активност: 51 dB
В готовност: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
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[4]

 оддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат
П
от приложение

[5]

Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще бъде наличен през октомври 2016 г.

[6]

Според ISO/IEC 19798

[7]

Принтерът се доставя с касета 040

•
Бързи цветни принтери с висок
капацитет за натоварени
работни групи.
Бързи цветни лазерни принтери с компактни
размери. Тези принтери с висок капацитет
са идеални за натоварени работни среди.
Начална дата на продажба: юли 2016 г.

Данни за продукта:
Име на продукта

Mercury код

EAN код

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

4549292059397

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

4549292041033

Име на продукта

Mercury код

EAN код

Устройство за подаване на хартия PF-D1

0942C001AA

4549292050714

Комплект PCL шрифтове-C1

0643A029AA

4549292048605

SD карта-C1

0655A004AA

4549292051452

Комплект за печат на баркод-F1

0660A018AA

4960999689562

Обикновена поставка тип-P1

1632C001AA

8714574633756

Кутия за отпадъчен тонер: WT-B1

0942C002AA

4549292052688

Име на продукта

Mercury код

EAN код

Касета 040, черно

0460C001AA

4549292058239

Касета 040, циан

0458C001AA

4549292058222

Касета 040, магента

0456C001AA

4549292058215

Касета 040, жълто

0454C001AA

4549292058208

Касета 040 H, черно

0461C001AA

4549292058277

Касета 040 H, циан

0459C001AA

4549292058260

Касета 040 H, магента

0457C001AA

4549292058253

Касета 040 H, жълто

0455C001AA

4549292058246

Опционни аксесоари:

Консумативи:

Информация за размери/логистика:
Име на продукта

Mercury код

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

Стил на опаковката

Количество
в опаковка

Дължина
(mm)

Ширина
(mm)

Височина
(mm)

Тегло
(kg)

Кашон

1

602

602

531

35

Палет

4

656

1267

1065

140

Контейнер
40 фута HCD

216

–

–

–

–

Какво включва комплектът?
• Основен модул

• Кратко ръководство

• Касета Canon 040

• DVD-ROM с потребителски софтуер

• Захранващ кабел

• Гаранционна карта

