•
Imprimante color
rapide, de capacitate
înaltă, pentru grupuri
de lucru solicitate.
Imprimante laser color rapide
într-o formă compactă. Aceste
imprimante de capacitate înaltă
sunt ideale pentru locuri de
muncă solicitante.

Cartuşe de toner de capacitate mai mare

Imprimare rapidă şi flexibilă

• Garnitura tonerului din cartuş este eliminată acum în mod

• Imprimare policromă la 33 ppm (LBP710Cx) sau
38 ppm (LBP712Cx)

• Ideale pentru medii de lucru aglomerate, care necesită
o imprimantă fiabilă şi versatilă.

• Posibilitatea de a avea până la 4 casete de alimentare de hârtie
de capacitate înaltă (*disponibil numai pentru LBP712Cx)

automat când cartuşul este montat, reducând deşeurile şi
timpul de instalare.

• De aceeaşi dimensiune compactă, noile cartuşe de toner
Canon originale au acum o capacitate mai mare, care vă
permite să fiţi şi mai productivi.

Calitatea excepţională a imaginii de la Canon
Capacitate înaltă într-un volum redus

• Aceste echipamente produc grafice de o cromatică

• Capacitate mare de 650 de pagini ca standard, extensibilă la
2.300 de pagini (*numai LBP712Cx).

• Imprimanta este un tovarăş de birou compact şi capabil,

iar această capacitate mărită este livrată în continuare la
dimensiuni reduse.

• Construite pentru versatilitate, acestea pot livra în câteva
secunde documente faţă-verso în format A5 sau A4.

superioară, imagini şi text în imprimări de calitate laser pentru
un efect de durată asupra cititorului.

• Expertiza recunoscută Canon în domeniul imaginilor asigură
realizarea de documente cu aspect profesional pentru
companiile de orice dimensiuni

Capacităţi inteligente de funcţionare în reţea

• Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 şi

Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în
reţelele gestionate

Imprimare din mers

• Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) şi Mopria (Android),
puteţi imprima cu uşurinţă de pe orice dispozitiv compatibil.

• Beneficiaţi de mai multe funcţii avansate cu ajutorul aplicaţiei
mobile Canon PRINT Business.

• Compatibilitate de imprimare cu Google Cloud pentru o
integrare perfectă.

IMPRIMARE

• Echipamentele sunt potrivite pentru medii de servicii de
imprimare administrate şi sunt compatibile cu sistemul
de management de la distanţă al operaţiilor de service
e-Maintenance Canon.

• Seriile LBP710 se pot integra şi în platforma de administrare

a producţiei uniFLOW de la Canon, oferind eficienţa şi
securitatea My Print Anywhere şi beneficiile suplimentare de
contorizare şi recuperarea costurilor.

ETHERNET

•
Accesorii opţionale

Unitate de alimentare cu hârtie - D1

Card SD C1

• Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 coli.

• Card de memorie SD de 8 GB pentru diverse funcţii, precum

LBP710Cx: în total poate fi adăugată 1 la unitatea principală
LBP712Cx: în total pot fi adăugate 2 la unitatea principală

ordonarea sarcinilor de imprimare, imprimarea criptată
securizată, imprimarea securizată şi sortarea electronică.

Soclu simplu P1

Set de fonturi PCL C1

• Aşezaţi-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când este

• Oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP şi acceptă

poziţionat liber

fontul Andale.

Kit imprimare coduri de bare F1

• 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.
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•
Specificaţii tehnice

Nivel de zgomot

MOTOR IMPRIMANTĂ

Intensitate acustică3
Mod activ: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Standby: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Viteză de imprimare

Faţă (A4): până la 33/38 ppm color şi monocrom
(LBP710Cx/LBP712Cx)
Faţă-verso (A4): până la 33/38 ipm color şi monocrom
(LBP710Cx/LBP712Cx)

Metodă de imprimare

Imprimare color cu laser

Calitatea imprimării

Până la 9600 x 600 dpi

Dimensiuni (L x l x h)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

Greutate

Aprox. 28,8 kg

Timp de încălzire

Aprox. 31 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire a primei pagini

Color: aprox. 6,0 secunde
Monocrom: aprox. 5,1 secunde

Mediu de utilizare

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

Volum lunar de
imprimare recomandat

2.000 - 6.000 pagini pe lună (LBP710Cx)
2.000 - 7.500 pagini pe lună (LBP712Cx)

Panou de comandă

LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Sarcină şi
Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Ciclu de lucru

Max. 80.000 de pagini pe lună1

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga şi la dreapta

Caracteristici de
imprimare avansate

Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare coduri de bare2
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business

Presiune sonoră3
Mod activ: 51 dB
Standby: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

CONTROLER
Viteza procesorului

528 MHz + 264 MHz

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

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

Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfaţă şi conectivitate

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

Administrare software
şi imprimantă

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 pentru SFP MEAP

Compatibilitate cu sisteme
de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2012 R2 / Server® 2012 /
Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 /
Server® 2003
Mac OS X versiunea 10.6.8 şi versiunile ulterioare
Linux5/Citrix

GESTIONAREA
SUPORTURILOR
Alimentare cu hârtie
(standard)

Casetă pentru 550 de coli
Tavă multifuncţională pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opţional)

1 casetă pentru 550 de coli (LBP710Cx)
3 casete pentru 550 de coli (LBP712Cx)

Ieşire hârtie

200 de coli cu faţa în jos

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie color,
Etichete, plicuri, cărţi poştale, hârtie aspră

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), LTR, EXE, STMT, K16
Dimensiune particularizată - lăţime: 101,6 - 215,9 mm,
lungime: 148 - 297 mm
Tavă universală:
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
carte poştală (3"x5")
Dimensiune particularizată - lăţime: 76,2 - 215,9 mm,
lungime: 127 - 355,6 mm

CONSUMABILE
Cartuşe multifuncţionale

Standard:
Cartuş 040 negru (6.300 de pagini6)7
Cartuş 040 cyan (5.400 de pagini6)7
Cartuş 040 magenta (5.400 de pagini6)7
Cartuş 040 galben (5.400 de pagini6)7
Randament ridicat:
Cartuş 040H negru (12.500 de pagini6)7
Cartuş 040H cyan (10.000 de pagini6)7
Cartuş 040H magenta (10.000 de pagini6)7
Cartuş 040H galben (10.000 de pagini6)7
Cutie pentru toner rezidual: WT-B1 (aprox. 54.000 pagini A4)

ACCESORII/OPŢIUNI

Unitate de alimentare cu hârtie PF D1 (casetă pentru 550 de coli)
Card SD C1 (card de memorie SD de 8 GB)
Kit imprimare coduri de bare F1 (Activează capacitatea de
imprimare a codurilor de bare)
Set de fonturi PCL C1 (Activează capacitatea de imprimare
Unicode pe SAP şi acceptă fontul Andale)
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)
Soclu simplu P1

Casetă (opţional):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Dimensiune particularizată - lăţime: 101,6 - 215,9 mm,
lungime: 148 - 355,6 mm
Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 163 g/m2
Tavă multifuncţională: 60 - 216 g/m2

Imprimare faţă-verso

Automată
Casetă (standard şi opţională):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Dimensiune particularizată - lăţime: 148 - 215,9 mm,
lungime: 210 - 355,6 mm
60-163 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE
Cerinţe privind alimentarea

220 - 240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.470 W sau mai puţin
Mod activ: aprox. 570 W/590 W sau mai puţin
(LBP710Cx/ LBP712Cx)
Standby: aprox. 34 W sau mai puţin
Mod inactiv: aprox. 1,3 W sau mai puţin
Oprit: 0,16 W sau mai puţin
Consum nominal de energie (Typical Electricity
Consumption - TEC): 1,4 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv:
1-180 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire
automată: 4 ore (valoare implicită)

Note de subsol
[1]

 iclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.
C
Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viaţă a produsului

[2]

Accesoriu - Kit imprimare coduri de bare F1 - este obligatoriu

[3]

Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

[4]

Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea direct din aplicaţie

[5]

Distribuţie numai pe web. Driverul va fi disponibil în octombrie 2016
Pe baza standardului ISO/IEC 19798

[6] 
[7]
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Imprimanta este livrată împreună cu cartuşul 040

•
Imprimante color rapide, de
capacitate înaltă, pentru grupuri
de lucru solicitate.
Imprimante laser color rapide într-o formă compactă.
Aceste imprimante de capacitate înaltă sunt ideale
pentru locuri de muncă solicitante.
Data începerii vânzării: iulie 2016

Detalii despre produs:
Nume produs

Cod Mercury

Cod EAN

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

4549292059397

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

4549292041033

Nume produs

Cod Mercury

Cod EAN

Unitate de alimentare cu hârtie PF-D1

0942C001AA

4549292050714

Set de fonturi PCL C1

0643A029AA

4549292048605

Card SD C1

0655A004AA

4549292051452

Kit imprimare coduri de bare F1

0660A018AA

4960999689562

Soclu simplu tip P1

1632C001AA

8714574633756

Cutie pentru toner rezidual WT-B1

0942C002AA

4549292052688

Nume produs

Cod Mercury

Cod EAN

Cartuş 040 negru

0460C001AA

4549292058239

Cartuş 040 cyan

0458C001AA

4549292058222

Cartuş 040 magenta

0456C001AA

4549292058215

Cartuş 040 galben

0454C001AA

4549292058208

Cartuş 040 H negru

0461C001AA

4549292058277

Cartuş 040 H cyan

0459C001AA

4549292058260

Cartuş 040 H magenta

0457C001AA

4549292058253

Cartuş 040 H galben

0455C001AA

4549292058246

Accesorii opţionale:

Consumabile:

Dimensiuni/informaţii logistice:
Nume produs

Cod Mercury

Tip de pachet

Cantitate
per pachet

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm)

Greutate
(kg)

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

Cutie

1

602

602

531

35

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA
Palet

4

656

1267

1065

140

Container 40 ft HCD

216

-

-

-

-

Ce se află în cutie?
• Unitatea principală

• Ghid de iniţiere

• Cartuş Canon 040

• DVD-ROM cu software pentru utilizator

• Cablu de alimentare cu energie

• Card de garanţie

