•
Rýchle a vysokokapacitné
čiernobiele laserové
tlačiarne pre vyťažené
pracovné skupiny.
Vysokokapacitná tlač ideálna pre
pracoviská s vysokou produktivitou
hľadajúce flexibilné čiernobiele
laserové tlačiarne.

Rýchla a flexibilná tlač

Tlač prostredníctvom cloudu a mobilných zariadení

• Čiernobiela tlač rýchlosťou 55 str./min (LBP351x) alebo

• Vďaka podpore aplikácií Apple AirPrint (iOS) a Mopria

62 str./min (LBP352x)

• Možnosť voľby flexibilných konfigurácií – zariadenia sú vhodné
pre vyťažené pracovné prostredia, ktoré vyžadujú spoľahlivú
a všestrannú tlačiareň.

(Android) môžete bez problémov tlačiť z akéhokoľvek
kompatibilného zariadenia.

• Profitujte z pokročilejších funkcií vďaka mobilnej aplikácii
Canon PRINT Business.

• Pripravenosť na používanie služby Google Cloud Print zaisťuje

Vysoká kapacita v malom vyhotovení

• Veľká kapacita 600 strán v štandardnej výbave s možnosťou
rozšírenia na 3 600 strán.

• Tento kompaktný a šikovný kancelársky spoločník zaberá
napriek veľkej kapacite málo miesta.

• Okrem toho obsahuje tonerovú kazetu s vysokou výťažnosťou,
ktorá umožní vytlačiť viac strán a ešte viac tak zvýšiť vašu
produktivitu.

• Stvorené pre všestrannosť. Obojstranná tlač dokumentov
formátu A5 a A4 v priebehu niekoľkých sekúnd.

plynulú integráciu.

Šikovné sieťové funkcie a možnosti spravovania

• Podpora jazykov tlače PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje
bezproblémovú integráciu do spravovaných sieťových
prostredí.

• Tlačiarne sú vhodné do prostredí so spravovanými službami

tlače a kompatibilné so systémom na správu služieb na diaľku
e-Maintenance od spoločnosti Canon.

• Možnosť začlenenia do platformy na správu výstupu uniFLOW
od spoločnosti Canon prináša účinnosť a zabezpečenie
funkcie My Print Anywhere a ďalšie výhody spojené
s účtovaním a návratnosťou investícií.

TLAČ

ETHERNET

•
Voliteľné príslušenstvo
Jednotka podávača papiera B1

Podávač na obálky A1

• Prídavná kazeta na papier na 500 listov; k hlavnej

• Podávač na veľkoobjemovú tlač obálok.

jednotke možno pridať 4 jednotky.

Súprava na tlač čiarových kódov F1

Zásobník na papier G1

• Prídavný zásobník na papier na 1 500 listov.
Hladký podstavec M1

• Podstavec možno použiť pod samostatne stojace
zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie;
nižšia verzia.

Hladký podstavec N1

• Podstavec možno použiť pod samostatne stojace
zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie;
vyššia verzia.

Kazeta formátu A5 A1

• Voliteľná kazeta, ktorá nahrádza štandardnú kazetu
a umožňuje vysokorýchlostnú tlač vo formáte A5.

Kazeta na voliteľné médiá A1

• Kazeta na papier so šírkou 102 až 170 mm a dĺžkou 148

• Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto

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

Karta SD C1

• Pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB na rôzne funkcie, ako je

zaraďovanie tlačových úloh do frontu, zabezpečená šifrovaná
tlač, zabezpečená tlač a elektronické triedenie.

Súprava písiem PCL C1

• Umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP
a podporuje písmo Andale.

Súprava na používateľskú údržbu A1

• Súprava s náhradnými komponentmi vrátane fixačnej

jednotky, prenosového valčeka a podávacieho valčeka.
Výmenu komponentov je potrebné vykonať po každých
225 000 stranách.

až 282 mm (vrátane formátu A6), ktorou sa nahrádza
štandardná kazeta.

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Hlavná
jednotka

Hlavná jednotka
a 1 až 4 jednotky podávača
papiera B1

Hlavná jednotka
a 1 až 3 jednotky podávača
papiera B1 a zásobník na papier G1

•
Technické parametre

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

JEDNOTKA TLAČIARNE
Rýchlosť tlače

Jednostranná (A4): až do 55 str./min (LBP351x), 62 str./min
(LBP352x)
Obojstranná (A4): až do 36,5 obr./min (LBP351x), 41,4 obr./min
(LBP352x)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 29 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Pribl. 7,0 sekundy

Odporúčaný mesačný
objem tlače

3 000 až 16 000 strán za mesiac (LBP351x)
5 000 až 20 000 strán za mesiac (LBP352x)

Pracovné zaťaženie

Max. 250 000 strán za mesiac (LBP351x)1
Max. 280 000 strán za mesiac (LBP352x)1

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač čiarových kódov2
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in,
aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 500 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Možnosť 1: kazeta na 500 listov x 3, zásobník papiera na 1 500 listov
Možnosť 2: kazeta na 500 listov x 4
Ďalšie: kazeta A5 na 500 listov (nahrádza štandardnú kazetu),
kazeta na voliteľné médiá na 500 listov (nahrádza štandardnú
kazetu),
podávač obálok na 75 listov (nahrádza viacúčelový zásobník)

Výstup papiera

500 listov lícom nadol, 100 listov lícom nahor

Typy médií

Obyčajný papier, hrubý papier, štítok, obálka

Veľkosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Vlastná veľkosť – šírka: 148 až 216 mm, dĺžka: 210 až 356 mm

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 650 W alebo menej
Aktívny režim: pribl. 850 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 19 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 1,1 W alebo menej
Vypnuté napájanie: 0,17 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 2,4 kWh/týždeň
(LBP351x)
2,8 kWh/týždeň (LBP352x)
Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 5 až 60 min
(predvolene: 5 min)
Čas nečinnosti potrebný na prechod do režimu automatického
vypnutia: 4 h (predvolene)

Úroveň hluku

Akustický výkon4
Aktívny režim: 71 dB alebo menej
Pohotovostný režim: nepočuteľný
Akustický tlak4
Aktívny režim: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Rozmery (Š x H x V)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Hmotnosť

Pribl. 26,2 kg

Prevádzkové podmienky

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

Ovládací panel

5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie
energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

OVLÁDAČ
Rýchlosť procesora

528 MHz + 264 MHz

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarne

UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e5, PCL6,
Adobe® PostScript

Písma

93 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Softvér a správa tlačiarne

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 so softvérom uniFLOW Login Device
Client pre SFP MEAP

Kompatibilita s operačnými
systémami

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 verzia 10.5.8 a vyššia
Linux6/Citrix

Viacúčelový zásobník:
A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartotečný lístok (3" x 5"), obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Vlastná veľkosť – šírka 76 až 216 mm, dĺžka 127 až 356 mm
Kazeta formátu A5:
A5 (na šírku)
Kazeta na voliteľné médiá:
A5, A6, STMT
Vlastná veľkosť – šírka: 102 až 170 mm, dĺžka: 148 až 282 mm
Zásobník papiera na 1 500 listov:
A5, A6, STMT
Podávač na obálky:
Obálka
Vlastná veľkosť – šírka: 90 až 178 mm, dĺžka: 160 až 254 mm
Hmotnosti médií

Kazeta: 60 až 120 g/m2
Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m2

Obojstranná tlač

Automaticky
Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
Vlastná veľkosť3 – šírka: ako pre A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS,
dĺžka: 210 až 356 mm
60 až 120 g/m2

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Univerzálne kazety

Štandardná: kazeta 039 (11 000 strán7)8
S vysokou výťažnosťou: kazeta 039H (25 000 strán7)8

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI
Položky

Kazeta formátu A5:
Nie je k dispozícii
Kazeta na voliteľné médiá:
A5
Vlastná veľkosť3 – šírka: ako pre formát A5, dĺžka: 148 až 282 mm
60 až 120 g/m2
Zásobník papiera na 1 500 listov:
A4, LGL, LTR
60 až 120 g/m2

Podávač papiera PF-B1 (kazeta na 500 listov) x 4
Kazeta na formát A5 A1 (500 listov)
Kazeta na voliteľné médiá A1 (500 listov)
Zásobník papiera G1 (1 500 listov)
Podávač na obálky A1 (75 listov)
Karta SD C1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB)
Súprava na tlač čiarových kódov F1 (umožňuje tlač čiarových
kódov)
Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode
v systéme SAP a podporuje písmo Andale)
Súprava na používateľskú údržbu A1 (súprava na pravidelnú
údržbu vrátane fixačnej jednotky/prenosového valčeka/
podávacieho valčeka, výťažnosť 225 000)
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)
Hladký podstavec M1 (nižší typ)
Hladký podstavec N1 (vyšší typ)

Podávač na obálky:
Nie je k dispozícii

Poznámky pod čiarou

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
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[1]

 racovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne
P
vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť
produktu.

[2]

Príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov F1 – je povinné.

[3]

 astavenie ovládača mimo uvedených veľkostí nie je k dispozícii. Tlač je možná len
N
prostredníctvom nastavení v aplikácii.

[4]

Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 9296.

[5]

 odporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač
P
z aplikácie.

[6]

Len webová distribúcia.

[7]

Podľa normy ISO/IEC 19752.

[8]

Tlačiareň sa dodáva s kazetou 039.

•
Vysokokapacitné a rýchle
čiernobiele tlačiarne pre
vyťažené pracovné skupiny.
Rýchle čiernobiele laserové tlačiarne s kompaktným
dizajnom. Tieto vysokokapacitné tlačiarne sú ideálne
pre vyťažené pracoviská.
Dátum uvedenia do predaja: júl 2016

Podrobnosti produktu:
Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

4549292051377

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA

4549292051421

Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Podávač papiera PF-B1

0563C001AA

4549292051445

Jednotka zásobníka na papier PD-G1

0563C002AA

4549292048575

Podávač obálok EF-A1

0563C003AA

4549292048582

Kazeta na formát A5 C-A1

0563C004AA

4549292048599

Kazeta na voliteľné médiá CM-A1

0563C005AA

4549292048605

Súprava písiem PCL C1

0643A029AA

4549292048605

Karta SD C1

0655A004AA

4549292051452

Súprava na tlač čiarových kódov F1

0660A018AA

4960999689562

Hladký podstavec M1

1630C001AA

8714574633770

Hladký podstavec N1

1631C001AA

8714574637013

Súprava na používateľskú údržbu UM-A1

0563C009AA

4549292048568

Názov produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazeta 039

0287C001AA

4549292031485

Kazeta 039H

0288C001AA

4549292031492

Voliteľné príslušenstvo:

Spotrebný materiál:

Rozmery/logistické informácie:
Názov produktu

Kód Mercury

Typ balenia

Množstvo
v jednom balení

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Výška
(mm)

Hmotnosť
(kg)

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

Škatuľa

1

530

710

526

30,5

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA
Paleta

4

730

1 080

1 170

134,6

40' kontajner HCD

264

–

–

–

–

Obsah balenia
• Hlavná jednotka

• Úvodná príručka

• Kazeta Canon 039

• Disk DVD-ROM s používateľským softvérom

• Napájací kábel

• Záručný list

