•
Γρήγοροι, έγχρωμοι
εκτυπωτές υψηλής
δυναμικότητας για
ομάδες χρηστών με
μεγάλο φόρτο εργασίας.
Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές
λέιζερ με μικρές διαστάσεις.
Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής
δυναμικότητας είναι ιδανικοί για
απαιτητικούς χώρους εργασίας.

Κασέτες γραφίτη υψηλότερης χωρητικότητας

Γρήγορη και ευέλικτη εκτύπωση

• Έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα 33 σελ./λεπτό (LBP710Cx) ή
38 σελ./λεπτό (LBP712Cx)

• Ιδανικοί για πολυάσχολα περιβάλλοντα εργασίας όπου

απαιτείται ένας αξιόπιστος, ευπροσάρμοστος εκτυπωτής.

• Δυνατότητα χρήσης έως 4 συρταριών τροφοδοσίας χαρτιού
υψηλής χωρητικότητας (*μόνο στον LBP712Cx)

• Το εξάρτημα σφράγισης στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη

αφαιρείται πλέον αυτόματα κατά την τοποθέτηση της κασέτας,
μειώνοντας τα απορρίμματα και τον χρόνο εγκατάστασης.

• Παρότι διαθέτουν το ίδιο μικρό μέγεθος, οι νέες γνήσιες κασέτες
γραφίτη της Canon έχουν πλέον μεγαλύτερη χωρητικότητα, για
ακόμη υψηλότερη παραγωγικότητα.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας Canon

Υψηλή δυναμικότητα με μικρές διαστάσεις

• Μεγάλη στάνταρ χωρητικότητα 650 σελίδων, με δυνατότητα
επέκτασης στις 2.300 σελίδες (*μόνο στον LBP712Cx).

• Ένας συνεργάτης για το γραφείο με μεγάλες δυνατότητες και
μικρές διαστάσεις, παρά τη μεγάλη του χωρητικότητα.

• Σχεδίαση με γνώμονα την ευελιξία: μπορούν να χειριστούν έγγραφα
μεγέθους από A5 έως A4 διπλής όψης, ενώ είναι έτοιμοι να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά μέσα σε δευτερόλεπτα.

• Αυτά τα συστήματα παράγουν έγχρωμα γραφικά, εικόνες

και κείμενο με ανώτερη ποιότητα λέιζερ, εντυπωσιάζοντας
περισσότερο τον αναγνώστη.

• Η φημισμένη τεχνογνωσία της Canon στον τομέα της εικόνας

εξασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις, οποιουδήποτε μεγέθους,
μπορούν να παράγουν έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση

Έξυπνες δυνατότητες δικτύωσης

• Η υποστήριξη των γλωσσών εκτυπωτή PCL5e/6 και Adobe

Εργασία εν κινήσει

• Χάρη στην υποστήριξη για τις υπηρεσίες Apple AirPrint (iOS)
και Mopria (Android), μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από
οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.

• Επωφεληθείτε από τις ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες
που προσφέρει η εφαρμογή Canon PRINT Business για
φορητές συσκευές.

PostScript επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση σε διαχειριζόμενα δίκτυα

• Τα συστήματα είναι εξίσου κατάλληλα για περιβάλλοντα στα

οποία χρησιμοποιούνται υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης και
είναι συμβατά με το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης της
υπηρεσίας e-Συντήρηση της Canon.

• Τα μοντέλα της σειράς LBP710 μπορούν επίσης να

• Υποστήριξη Google Cloud Print για απρόσκοπτη ενσωμάτωση
στο υπάρχον περιβάλλον.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ενσωματωθούν στην πλατφόρμα διαχείρισης παραγωγής
uniFLOW της Canon και να σας προσφέρουν την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του My Print Anywhere
μαζί με τα επιπλέον πλεονεκτήματα καταγραφής των
δραστηριοτήτων και ανάκτησης του κόστους.

ETHERNET

•
Προαιρετικά αξεσουάρ

Τροφοδότης χαρτιού-D1

Κάρτα SD-C1

• Πρόσθετο συρτάρι 550 φύλλων

• Κάρτα μνήμης SD 8GB για διάφορες λειτουργίες, όπως ουρά

LBP710Cx: δυνατότητα προσθήκης 1 στην κύρια μονάδα
LBP712Cx: δυνατότητα προσθήκης 3 συνολικά στην κύρια
μονάδα

αποθήκευσης εργασιών εκτύπωσης, κρυπτογραφημένη
ασφαλής εκτύπωση, ασφαλής εκτύπωση και ηλεκτρονική
ταξινόμηση.

Απλή βάση-P1

Σετ γραμματοσειρών PCL-C1

• Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους

• Δυνατότητα εκτύπωσης γραμματοσειρών Unicode σε

κατά την επιδαπέδια τοποθέτηση

συστήματα SAP, υποστήριξη της γραμματοσειράς Andale.

Κιτ εκτύπωσης barcode-F1

• Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για

εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται σε συσκευασία και
περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης
για ενεργοποίηση.

i-SENSYS LBP710Cx,
LBP712Cx
i-SENSYS
LBP710Cx,
LBP712Cx

Κύρια μονάδα
Main unit

Κύρια μονάδα +
1 Τροφοδότης
Main unit +
χαρτιού-D1
1 Paper Feeder- D1

Κύρια μονάδα +
2 Τροφοδότες
Main unit +
χαρτιού-D1
2 (Μόνο
Paper FeedersD1
LBP712Cx)

Κύρια μονάδα +
3 Τροφοδότες
Main unit +
χαρτιού-D1
3(Μόνο
PaperLBP712Cx)
Feeders- D1

•
Τεχνικές προδιαγραφές

Επίπεδο θορύβου

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονή όψη (A4): Έως 33/38 σελ./λεπτό για έγχρωμες και
μονόχρωμες εργασίες (LBP710Cx/LBP712Cx)
Διπλή όψη (A4): έως 33/38 εικ./λεπτό για έγχρωμες και
μονόχρωμες εργασίες (LBP710Cx/LBP712Cx)

Ηχητική ισχύς3
Λειτουργία: 65/66dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Αναμονή: 50/51dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Ηχητική πίεση3
Λειτουργία: 51dB
Αναμονή: 37/36dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Μέθοδος εκτύπωσης

Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ποιότητα εκτύπωσης

Έως 9.600 x 600dpi

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 600dpi

Βάρος

Περίπου 28,8 kg

Χρόνος προθέρμανσης

Περίπου 31 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη
λειτουργίας

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Χρώμα: περίπου 6,0 δευτερόλεπτα
Α&Μ: περίπου 5,1 δευτερόλεπτα

Πίνακας ελέγχου

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος
εκτύπωσης

2.000-6.000 σελίδες ανά μήνα (LBP710Cx)
2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα (LBP712Cx)

LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα,
Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα,
Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΉΣ

Φόρτος εργασίας

Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα1

Ταχύτητα επεξεργαστή

528MHz + 264MHz

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Μνήμη

1GB

Προηγμένες δυνατότητες
εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση Βarcode2
Υποστήριξη Google Cloud Print
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service,
εφαρμογή Canon PRINT Business

Γλώσσες εκτυπωτή

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

Γραμματοσειρές

93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS

Επικοινωνία και διασύνδεση

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

Λογισμικό και διαχείριση
εκτυπωτή

Remote User Interface (RUI),
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή
για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή
των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών
μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς
ελέγχους από απόσταση.
Συμβατότητα με uniFLOW μέσω προγράμματος-πελάτη για τη
σύνδεση συσκευών SFP MEAP σε uniFLOW

Συμβατότητα με λειτουργικά
συστήματα

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 έκδοση 10.6.8 ή νεότερη
Linux5/Citrix

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΥΛΙΚΏΝ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 550 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Είσοδος χαρτιού
(προαιρετικά)

Συρτάρι 550 φύλλων x 1 (LBP710Cx)
Συρτάρι 550 φύλλων x 3 (LBP712Cx)

Έξοδος χαρτιού

200 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χρωματιστό
χαρτί, Ετικέτες, Φάκελοι, Ταχυδρομικές κάρτες, Τραχύ χαρτί

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ):
A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LTR, EXE, STMT, K16
Εξειδικευμένο μέγεθος – πλάτος: 101,6 έως 215,9 mm,
μήκος: 148 έως 297 mm

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ
Κασέτες "Όλα-σε-Ένα"

Στάνταρ:
Κασέτα 040 Μαύρο (6.300 σελίδες6)7
Κασέτα 040 Κυανό (5.400 σελίδες6)7
Κασέτα 040 Ματζέντα (5.400 σελίδες6)7
Κασέτα 040 Κίτρινο (5.400 σελίδες6)7
Υψηλή απόδοση:
Κασέτα 040H Μαύρο (12.500 σελίδες6)7
Κασέτα 040H Κυανό (10.000 σελίδες6)7
Κασέτα 040H Ματζέντα (10.000 σελίδες6)7
Κασέτα 040H Κίτρινο (10.000 σελίδες6)7
Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη: WT-B1 (περίπου 54.000 σελίδες A4)

ΑΞΕΣΟΥΆΡ/ΕΠΙΛΟΓΈΣ

Τροφοδότης χαρτιού PF-D1 (συρτάρι 550 φύλλων)
ΚΑΡΤΑ SD-C1 (κάρτα μνήμης SD 8GB)
Κιτ εκτύπωσης barcode-F1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης
barcode)
Σετ γραμματοσειρών PCL-C1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης
χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη
γραμματοσειρά Andale)
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με
κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW)
Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με
κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW)
Απλή βάση-P1

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LGL, LTR, EXE,
FLS, K16, STMT, Κάρτες ευρετηρίου (3"x5")
Εξειδικευμένο μέγεθος – πλάτος: 76,2 έως 215,9 mm,
μήκος: 127 έως 355,6 mm
Συρτάρι (προαιρετικό):
A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LGL, LTR, EXE,
STMT, FLS, K16
Εξειδικευμένο μέγεθος – πλάτος: 101,6 έως 215,9 mm,
μήκος: 148 έως 355,6 mm
Βάρος υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι: 60 έως 163 g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216 g/m2

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη
Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Εξειδικευμένο μέγεθος – πλάτος: 148 έως 215,9 mm,
μήκος: 210 έως 355,6 mm
60 έως 163 g/m2

ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1470W ή λιγότερο
Λειτουργία: Περίπου 570W/590W ή λιγότερο (LBP710Cx/LBP712Cx)
Αναμονή: Περίπου 34W ή λιγότερο
Αναστολή λειτουργίας: Περίπου 1,3W ή λιγότερο
Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,16W ή λιγότερο
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 1,4kWh/εβδομάδα
Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για μετάβαση σε κατάσταση
αναστολής λειτουργίας: 1-180 λεπτά (προεπιλογή: 1 λεπτό)
Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για αυτόματο τερματισμό
λειτουργίας: 4 ώρες (προεπιλογή)
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Υποσημειώσεις
[1]

 ς φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν
Ω
η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής
του προϊόντος

[2]

Απαιτείται αξεσουάρ – το κιτ εκτύπωσης barcode-F1

[3]

Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

[4]

 ποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση
Υ
εκτύπωση από εφαρμογή

[5]

Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2016

[6]

Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

[7]

Ο εκτυπωτής παραδίδεται με την Κασέτα 040

•
Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές
υψηλής δυναμικότητας για ομάδες
χρηστών με μεγάλο φόρτο εργασίας.
Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ με μικρές
διαστάσεις. Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας
είναι ιδανικοί για απαιτητικούς χώρους εργασίας.
Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούλιος 2016

Στοιχεία προϊόντος:
Όνομα προϊόντος

Κωδικός Mercury

Κωδικός EAN

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

4549292059397

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

4549292041033

Όνομα προϊόντος

Κωδικός Mercury

Κωδικός EAN

Τροφοδότης χαρτιού PF-D1

0942C001AA

4549292050714

Σετ γραμματοσειρών PCL-C1

0643A029AA

4549292048605

Κάρτα SD-C1

0655A004AA

4549292051452

Κιτ εκτύπωσης barcode-F1

0660A018AA

4960999689562

Απλή βάση τύπου-P1

1632C001AA

8714574633756

Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1

0942C002AA

4549292052688

Όνομα προϊόντος

Κωδικός Mercury

Κωδικός EAN

Κασέτα 040 Μαύρο

0460C001AA

4549292058239

Κασέτα 040 Κυανό

0458C001AA

4549292058222

Κασέτα 040 Ματζέντα

0456C001AA

4549292058215

Κασέτα 040 Κίτρινο

0454C001AA

4549292058208

Κασέτα 040 H Μαύρο

0461C001AA

4549292058277

Κασέτα 040 H Κυανό

0459C001AA

4549292058260

Κασέτα 040 H Ματζέντα

0457C001AA

4549292058253

Κασέτα 040 H Κίτρινο

0455C001AA

4549292058246

Προαιρετικά αξεσουάρ:

Αναλώσιμα:

Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:
Όνομα προϊόντος

Κωδικός Mercury

Είδος
συσκευασίας

Ποσότητα ανά
συσκευασία

Μήκος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Ύψος
(mm)

Βάρος
(kg)

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

Κιβώτιο

1

602

602

531

35

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA
Παλέτα

4

656

1267

1065

140

Κοντέινερ 40ft HCD

216

-

-

-

-

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Κύρια μονάδα

• Οδηγός έναρξης

• Κασέτα Canon 040

• DVD-ROM λογισμικού χρήστη

• Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος

• Κάρτα εγγύησης

