•
Impressoras laser
a preto e branco de
alta capacidade para
grupos de trabalho
atarefados.
Impressão de alta capacidade, ideal
para ambientes de trabalho produtivos
que necessitem de impressoras laser a
preto e branco versáteis.

Impressão rápida e versátil

Impressão a partir da cloud e mobilidade

• Impressão a preto e branco a 55 ppm (LBP351x)

• Com o suporte Apple AirPrint (iOS) e do Mopria (Android),

• Com uma seleção de configurações flexíveis, os equipamentos

• Beneficie de funções mais avançadas com a aplicação móvel

pode imprimir a partir de qualquer dispositivo compatível.

ou 62 ppm (LBP352x)

são ideais para ambientes de trabalho atarefados que exijam
uma impressora fiável e versátil.

Canon PRINT Business.

• Compatível com o Google Cloud Print para uma integração
sem problemas.

Alta capacidade com dimensões compactas

• Grande capacidade de 600 páginas de série, expansível até
3600 páginas

Funcionalidades de rede e gestão inteligentes

• O suporte das linguagens de impressora PCL5e/6 e Adobe

• Uma companheira de escritório compacta e repleta de

funcionalidades, impressora de grande capacidade com
dimensões compactas.

• Está também disponível uma cartridge de toner de elevado

rendimento que permite imprimir mais páginas antes da sua
substituição, para uma produtividade ainda superior.

• Concebida para a versatilidade. De documentos em frente
e verso A5 a A4, estes equipamentos estão prontos para
imprimir em poucos segundos.

IMPRIMIR

PostScript permite uma integração simples em ambientes de
rede geridos.

• Equipamentos indicados para ambientes de serviços de

impressão geridos e compatíveis com a solução de gestão
remota Canon e-Maintenance.

• Podem ser integrados na plataforma de gestão de impressão
Canon uniFLOW, proporcionando a eficiência e a segurança
do My Print Anywhere além das vantagens adicionais de
contabilidade e gestão de custos.

ETHERNET

•
Acessórios opcionais
Unidade de alimentador de papel- B1

Alimentador de envelopes- A1

• Cassete de papel adicional de 500 folhas, podem ser

• Alimentador para impressão de envelopes de elevados

adicionadas 4 unidades à unidade principal.

Unidade de compartimento de papel- G1

• Compartimento de papel adicional de 1500 folhas.
Pedestal simples- M1

• Coloque sob o equipamento para aumentar a altura,
versão baixa

volumes.

Kit de impressão de códigos de barras- F1

• Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão
de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui
um certificado de acesso à licença para a ativação.

Cartão SD- C1

• Cartão de memória SD de 8 GB para várias funções, tais como

Pedestal simples- N1

• Coloque sob o dispositivo para aumentar a altura, versão
alta

fila de espera de trabalhos, impressão encriptada segura e
ordenação eletrónica.

Conjunto de tipos de letra PCL- C1

Cassete A5- A1

• Cassete personalizada que substitui a cassete standard

e permite a impressão no formato A5 em alta velocidade

Cassete de material de impressão personalizado- A1

• Cassete para formatos de papel com uma largura de

102-170 mm e comprimento de 148-282 mm (incluindo
A6) e substitui a cassete standard.

• Capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo
de letra Andale.

Kit de manutenção do utilizador- A1

• Kit de peças, incluindo a unidade de fixação, rolo de

transferência e rolo de recolha. As peças devem ser mudadas
a cada 225 000 páginas.

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Unidade
principal

Unidade principal
+ de 1 a 4 unidades de alimentador
de papel - B1

Unidade principal
+ de 1 a 3 unidades de alimentador
de papel - B1 + compartimento de
papel - G1

•
Características técnicas

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MOTOR DA IMPRESSORA
Velocidade de impressão

Uma face (A4): até 55 ppm (LBP351x) 62 ppm (LBP352x)
Frente e verso (A4): até 36,5 ipm (LBP351x) 41,4 ipm (LBP352x)

Método de impressão

Impressão laser monocromática

Qualidade de impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento

Aprox. 29 segundos, ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira
página

Aprox. 7,0 segundos

Volume de impressão mensal
recomendado

3000 - 16 000 páginas por mês (LBP351x)
5000 - 20 000 páginas por mês (LBP352x)

Ciclo de trabalho

Máx. 250 000 páginas por mês (LBP351x)1
Máx. 280 000 páginas por mês (LBP352x)1

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funcionalidades de impressão
avançadas

Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de código de barras2
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
aplicação Canon PRINT Business

GESTÃO DO MATERIAL
DE IMPRESSÃO

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1650 W ou menos
Ativa: aprox. 850 W ou menos
Em espera: aprox. 19 W ou menos
Em suspensão: aprox. 1,1 W ou menos
Desligada no interruptor: 0,17 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 2,4 (LBP351x)
2,8 kWh/semana (LBP352x)
Tempo de inatividade necessário para entrar no modo Sleep:
5-60 min. (predefinição de 5 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática:
4 horas (predefinição)

Nível de ruído

Potência sonora4
Ativa: 71 dB ou menos
Em espera: inaudível
Pressão sonora4
Ativa: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
Em espera: inaudível

Dimensões (L x P x A)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Peso

Aprox. 26,2 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F)
Humidade 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

LCD de 5 linhas, 5 LED (Online, Pronto, Mensagem, Trabalho e
Poupança de energia), Botões, Teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Entrada de papel (standard)

Cassete para 500 folhas
Tabuleiro multifunções para 100 folhas

Velocidade do processador

528 MHz + 264 MHz

Entrada de papel (opcional)

Opção 1: cassete para 500 folhas x 3, compartimento de papel
de 1500 folhas
Opção 2: cassete para 500 folhas x 4
Outros: cassete A5 para 500 folhas (substitui a cassete standard),
cassete de materiais de impressão personalizados para 500 folhas
(substitui a cassete standard), Alimentador de envelopes para
75 folhas (substitui o tabuleiro multifuncional)

Memória

1 GB

Linguagens da Impressora

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e5, PCL6, Adobe® PostScript

Tipos de letra

93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

Interface e conetividade

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

Software e Gestão
de Impressora

Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a
gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de
consumíveis e diagnósticos remotos.
Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device
Client para SFP MEAP

Tabuleiro multifuncional:
A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
Cartões de Índice (3"x5"), Envelope (COM10, Monarch, DL,
ISO-C5)
Tamanho personalizado - largura: 76 a 216 mm,
comprimento: 127 a 356 mm

Sistemas operativos
compatíveis

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 versão 10.5.8 e posterior
Linux6/Citrix

Cassete A5:
A5 (Horizontal)

CONSUMÍVEIS

Saída de papel

500 folhas com face impressa para baixo, 100 folhas com face
impressa para cima

Tipos de material de impressão

Papel normal, Papel grosso, Etiquetas, Envelopes

Formatos do material
de impressão

Cassete (standard e opcional):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Tamanho personalizado - largura: 148 a 216 mm, comprimento:
210 a 356 mm

Cassete de material de impressão personalizado:
A5, A6, STMT
Tamanho personalizado - largura: 102 a 170 mm, comprimento:
148 a 282 mm
Compartimento de papel de 1500 folhas:
A5, A6, STMT

Cartridges

ACESSÓRIOS/OPÇÕES
Itens

Alimentador de envelopes:
Envelope
Tamanho personalizado - largura: 90 a 178 mm,
comprimento: 160 a 254 mm
Gramagens do material
de impressão

Cassete: 60 a 120 g/m²
Tabuleiro multifuncional: 60 a 199 g/m2

Impressão frente e verso

Automática
Cassete (standard e opcional):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
Tamanho personalizado3 - largura: igual a A4/B5/A5/LGL/LTR/
EXE/FLS, comprimento: 210 a 356 mm
60 a 120 g/m2
Cassete A5:
Não disponível
Cassete de material de impressão personalizado:
A5
Tamanho personalizado3 - largura: igual a A5,
comprimento: 148 a 282 mm
60 a 120 g/m²
Compartimento de papel de 1500 folhas:
A4, LGL, LTR
60 a 120 g/m²
Alimentador de envelopes:
Não disponível
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Standard: Cartridge 039 (11 000 páginas7)8
Elevado rendimento: Cartridge 039H (25 000 páginas7)8

Alimentador de papel PF-B1 (cassete para 500 folhas) x 4
Cassete A5-A1 (500 folhas)
Cassete de materiais de impressão personalizados-A1 (500 folhas)
Unidade de compartimento de papel-G1 (1500 folhas)
Alimentador de envelopes-A1 (75 folhas)
Cartão SD-C1 (Cartão de memória SD de 8 GB)
Kit de impressão de códigos de barras-F1 (Permite a capacidade
de impressão de códigos de barras)
Conjunto de tipos de letra PCL-C1 (Permite a capacidade de
impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra)
Kit de manutenção do utilizador-A1 (Kit de manutenção regular,
incluindo unidade de fixação/rolo de transferência/rolo de
recolha, rendimento de 225 000 páginas)
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
Pedestal simples-M1 (Inferior)
Pedestal simples-N1 (Superior)

Notas de rodapé
[1]

 m ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês
U
de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado
pode diminuir a vida útil do mesmo

[2]

Acessório - Kit de impressão de códigos de barras-F1 - obrigatório

[3]

 ão se encontra disponível a definição do controlador fora dos tamanhos indicados. A impressão
N
só é possível através de definição na aplicação.

[4]

Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

[5]

 penas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a
A
partir da aplicação.

[6]

Apenas distribuição na Web

[7]

Com base na norma ISO/IEC 19752

[8]

A impressora inclui uma cartridge 039

•
Impressoras a preto e branco rápidas
e de alta capacidade para grupos de
trabalho atarefados.
Impressoras laser a preto e branco rápidas e compactas
para integração em todos os ambientes. Estas
impressoras de elevada capacidade são ideais para
locais de trabalho exigentes.
Data de início de vendas: julho de 2016

Detalhes do produto:
Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

4549292051377

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA

4549292051421

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Alimentador de papel PF-B1

0563C001AA

4549292051445

Compartimento de papel PD-G1

0563C002AA

4549292048575

Alimentador de envelopes EF-A1

0563C003AA

4549292048582

Cassete A5 C-A1

0563C004AA

4549292048599

Cassete de material de impressão personalizado CM-A1

0563C005AA

4549292048605

Conjunto de tipos de letra PCL-C1

0643A029AA

4549292048605

Cartão SD-C1

0655A004AA

4549292051452

Kit de impressão de códigos de barras - F1

0660A018AA

4960999689562

Pedestal simples tipo-M1

1630C001AA

8714574633770

Pedestal simples tipo-N1

1631C001AA

8714574637013

Kit de manutenção do utilizador UM-A1

0563C009AA

4549292048568

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Cartridge 039

0287C001AA

4549292031485

Cartridge 039H

0288C001AA

4549292031492

Acessórios opcionais:

Consumíveis:

Informações de medição/logística:
Nome do produto

Código Mercury

Estilo da embalagem

Quantidade
por embalagem

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

Caixa

1

530

710

526

30,5

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA
Palete

4

730

1080

1170

134,6

Contentor 40ft HCD

264

-

-

-

-

Conteúdo da caixa
• Unidade principal

• Manual de iniciação

• Cartridge 039 da Canon

• DVD-ROM do software de utilizador

• Cabo de alimentação

• Cartão de garantia

