•
Rychlé velkokapacitní
barevné tiskárny pro
velmi vytížené skupiny.

Rychlé barevné laserové tiskárny
vměstnané do kompaktních rozměrů.
Tyto velkokapacitní tiskárny jsou
ideální pro náročná pracoviště.

Rychlý a flexibilní tisk

Tonerové kazety s vyšší kapacitou

• Plně barevný tisk rychlostí 33 str./min (LBP710Cx) nebo

• Těsnění toneru uvnitř kazety se nyní automaticky odstraní při

• Jsou ideální pro velmi vytížená pracovní prostředí, která

• Nové originální tonerové kazety značky Canon mají navzdory

38 str./min (LBP712Cx)

usazení kazety, čímž se omezí plýtvání a zkrátí doba instalace.

vyžadují spolehlivou a univerzální tiskárnu.

větší kapacitě stejnou kompaktní velikost, čímž umožňují
dosáhnout ještě větší produktivity.

• Možnost vybavení až 4 velkokapacitními zásobníky

s podavačem papíru (*k dispozici pouze u modelu LBP712Cx)

Výjimečná kvalita tiskového obrazu od společnosti Canon

• Tato zařízení produkují mimořádnou barevnou grafiku, obrázky

Velká kapacita v malém půdorysu

• Velká kapacita 650 stran jako standard s možností rozšíření na
2 300 stran (*pouze model LBP712Cx).

• Kompaktní a schopný společník do kanceláře, který přes svou
větší kapacitu přichází v malém balení.

• Navrženo pro všestrannost – oboustranné dokumenty velikostí
A5 až A4 jsou připravené během několika sekund.

a text v laserové kvalitě, která více zapůsobí na čtenáře.

• Proslulé odborné znalosti společnosti Canon v oblasti

zpracování obrazu zajišťují, že firmy libovolné velikosti mohou
produkovat dokumenty s profesionálním vzhledem

Inteligentní schopnosti při použití v síti

• Podpora jazyků tiskárny PCL5e/6 a Adobe PostScript
umožňuje bezproblémovou integraci do řízených sítí

Práce na cestách

• Díky podpoře technologií Apple AirPrint (iOS) a Mopria

• Tato zařízení jsou dobře přizpůsobená pro prostředí řízených

• Díky mobilní aplikaci Canon PRINT Business můžete využívat

• Zařízení řady LBP710 lze také integrovat do platformy

tiskových služeb a kompatibilní se systémem vzdálené správy
služeb Canon e-Maintenance.

(Android) můžete snadno tisknout z libovolného
kompatibilního zařízení.
více pokročilých funkcí.

• Připraveno pro tisk pomocí služby Google Cloud pro zajištění
dokonalé integrace.

TISK

správy výstupů Canon uniFLOW, která vám přinese efektivitu
a zabezpečení funkce My Print Anywhere a navíc dodatečné
výhody účtování a návratnosti investic.

ETHERNET

•
Volitelné příslušenství

Podavač papíru – D1

Karta SD – C1

• Přídavný zásobník na 550 listů.

• Paměťová karta SD s kapacitou 8 GB pro různé funkce, jako

LBP710Cx: k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku
LBP712Cx: k hlavní jednotce lze přidat celkem 3 jednotky

jsou spooling tiskových úloh, šifrovaný zabezpečený tisk,
zabezpečený tisk a elektronické řazení.

Plochý podstavec – P1

Sada písem PCL – C1

• Umisťuje se pod volně stojící zařízení, aby zvýšil jeho výšku.

• Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje

Sada pro tisk čárových kódů – F1

písmo Andale.

• Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato
sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový
certifikát pro aktivaci.

i-SENSYS
LBP710Cx,
LBP712Cx
i-SENSYS
LBP710Cx
LBP712Cx

Hlavní jednotka
Main unit

Hlavní jednotka +
1 podavač
Main unit
+
papíru
– D1
1 Paper Feeder- D1

Hlavní jednotka +
2 podavače
Main unit
+
papíru
– D1
2 Paper
(PouzeFeederstiskárnaD1
LBP712Cx)

Hlavní jednotka +
3 podavače
Main unit
papíru
– D1+
3 Paper
(PouzeFeederstiskárna D1
LBP712Cx)

•
Technické údaje

Hladina hluku

TISKOVÝ STROJ
Rychlost tisku

Jednostranně (A4): až 33 / 38 str./min barevně i černobíle
(LBP710Cx / LBP712Cx)
Oboustranně (A4): až 33 / 38 obr./min barevně i černobíle
(LBP710Cx / LBP712Cx)

Hlučnost3:
Při provozu: 65 / 66 dB (LBP710Cx / LBP712Cx)
Pohotovostní režim: 50 / 51 dB (LBP710Cx / LBP712Cx)
Akustický tlak3:
Při provozu: 51 dB
Pohotovostní režim: 37 / 36 dB (LBP710Cx / LBP712Cx)

Typ tisku

Barevný tisk laserovým paprskem

Kvalita tisku

Až 9 600 × 600 dpi

Rozměry (Š × H × V)

458 × 464 × 388 mm

Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi

Hmotnost

Přibližně 28,8 kg

Doba zahřívání

Přibližně 31 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Provozní prostředí

Doba výtisku první strany

Barevně: přibl. 6,0 sekundy
Černobílý režim: přibl. 5,1 sekundy

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Ovládací panel

Doporučený měsíční objem
tisku

2 000 až 6 000 stran za měsíc (LBP710Cx)
2 000 až 7 500 stran za měsíc (LBP712Cx)

Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message,
Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

OVLADAČ

Pracovní zatížení

Max. 80 000 stran za měsíc1

Rychlost procesoru

528 MHz + 264 MHz

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Paměť

1 GB

Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tisk čárových kódů2
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in
Canon Print Service
Aplikace Canon PRINT Business

Jazyky tiskárny

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

Písma

93 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

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

Software a správa tiskárny

vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou
správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené
služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počitadel,
automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW
Login Device Client pro SFP MEAP

Kompatibilita s operačními
systémy

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 verze 10.6.8 a vyšší
Linux5 / Citrix

MANIPULACE S MÉDII
Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 550 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

Vkládání papíru (volitelné)

1× zásobník na 550 listů (LBP710Cx)
3× zásobník na 550 listů (LBP712Cx)

Výstup papíru

Kapacita 200 listů lícem dolů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, barevný papír,
štítky, obálky, pohlednice, hrubý papír

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, B5, A5, A5 (na šířku), LTR, EXE, STMT, K16
Uživatelská velikost – šířka: 101,6 až 215,9 mm,
délka: 148 až 297 mm

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Kazety „vše v jednom“

Standardně:
Kazeta 040 černá (6 300 stran6)7
Kazeta 040 azurová (5 400 stran6)7
Kazeta 040 purpurová (5 400 stran6)7
Kazeta 040 žlutá (5 400 stran6)7
Vysoká výtěžnost:
Kazeta 040H černá (12 500 stran6)7
Kazeta 040H azurová (10 000 stran6)7
Kazeta 040H purpurová (10 000 stran6)7
Kazeta 040H žlutá (10 000 stran6)7
Kazeta na odpadní toner: WT-B1 (přibl. 54 000 stran A4)

PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

Podavač papíru – PF-D1 (zásobník na 550 listů)
KARTA SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)
Sada pro tisk čárových kódů – F1 (umožňuje tisk čárových kódů)
Sada písem PCL – C1 (umožňuje tisk písem Unicode v SAP
a podporuje písmo Andale)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo
magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo
magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Plochý podstavec – P1

Víceúčelový zásobník:
A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartotéční lístky (3" × 5")
Uživatelská velikost – šířka: 76,2 až 215,9 mm,
délka: 127 až 355,6 mm
Zásobník (volitelný):
A4, B5, A5, A5 (na šířku), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Uživatelská velikost – šířka: 101,6 až 215,9 mm,
délka: 148 až 355,6 mm
Gramáže médií

Zásobník: 60 až 163 g/m2
Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m2

Oboustranný tisk

Automatický
Zásobník (standardní a volitelný):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 215,9 mm, délka:
210 až 355,6 mm 60 až 163 g/m2

OBECNÉ FUNKCE
Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 1 470 W nebo méně
Při provozu: přibl. 570 / 590 W nebo méně (LBP710Cx / LBP712Cx)
Pohotovostní režim: přibližně 34 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 1,3 W nebo méně
Vypnuté napájení: 0,16 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,4 kWh/týden
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku:
1 až 180 min (výchozí: 1 min)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny
(výchozí)

Poznámky pod čarou
[1]

 racovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc.
P
Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

[2]

Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů – F1.

[3]

Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296

[4]

Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace

[5]

Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v říjnu 2016.

[6]

Na základě normy ISO / IEC 19798
Tiskárna se dodává s kazetou 040

[7] 

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
© Canon Europa N.V., 2016

•
Rychlé velkokapacitní barevné
tiskárny pro velmi vytížené skupiny.

Rychlé barevné laserové tiskárny vměstnané do
kompaktních rozměrů. Tyto velkokapacitní tiskárny jsou
ideální pro náročná pracoviště.
Datum začátku prodeje: Červenec 2016

Podrobnosti o produktu:
Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

4549292059397

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

4549292041033

Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Podavač papíru – PF – D1

0942C001AA

4549292050714

Sada písem PCL – C1

0643A029AA

4549292048605

Karta SD – C1

0655A004AA

4549292051452

Kit pro tisk čárového kódu – F1

0660A018AA

4960999689562

Plochý podstavec, typ P1

1632C001AA

8714574633756

Kazeta na odpadní toner – WT-B1

0942C002AA

4549292052688

Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazeta 040 černá

0460C001AA

4549292058239

Kazeta 040 azurová

0458C001AA

4549292058222

Kazeta 040 purpurová

0456C001AA

4549292058215

Kazeta 040 žlutá

0454C001AA

4549292058208

Kazeta 040 H černá

0461C001AA

4549292058277

Kazeta 040 H azurová

0459C001AA

4549292058260

Kazeta 040 H purpurová

0457C001AA

4549292058253

Kazeta 040 H žlutá

0455C001AA

4549292058246

Volitelné příslušenství:

Spotřební materiál:

Rozměry / logistické informace:
Název produktu

Kód Mercury

Způsob
balení

Množství
v balení

Délka
(mm)

Šířka
(mm)

Výška
(mm)

Hmotnost
(kg)

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

Krabice

1

602

602

531

35

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA
Paleta

4

656

1267

1065

140

40stopový kontejner HCD

216

–

–

–

–

Obsah balení
• Hlavní jednotka

• Úvodní příručka

• Kazeta 040 Canon

• Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem

• Napájecí kabel

• Záruční list

