Řada i-SENSYS LBP610

•

Spolehlivá, kompaktní a rychlá
barevná laserová tiskárna pro
domácí kanceláře a malé a středně
velké firmy.
Vysoce rychlý a kvalitní barevný
laserový tisk zajišťovaný efektivní
a kompaktní jednotkou, která se
vyznačuje maximální spolehlivostí
a zjednodušenou údržbou.

LBP613Cdw
LBP611Cn

Barvy připravené učinit dojem

Více tisku, méně údržby

Modernizovaná barevná technologie společnosti Canon pomáhá
uživatelům maximalizovat působení dokumentů a tištěných
materiálů díky nápadným a výrazným odstínům, které upoutají
pozornost. Řada LBP610 je navržena tak, aby zajišťovala kvalitu bez
kompromisů a byla znovu a znovu příslibem jasných a působivých
barev. Prodejní zprávy, marketingové brožury nebo pouhé materiály
pro interní komunikaci lze nyní reprodukovat věrným způsobem,
s působivou přesností a plnými barvami, které skutečně rezonují.

Řada LBP610 byla zkonstruována tak, aby pomohla firmám trávit
méně času starostí o údržbu, a umožnila jim tak věnovat se déle
tomu, co dokáží nejlépe. Zásluhou nových volitelných kazet
s vysokou výtěžností nebudou uživatelé tak často vyrušováni
výměnou spotřebního materiálu. A když nastane čas instalace nové
kazety, lze ji zásluhou systému automatického odstraňování těsnění
toneru provést snáze než kdykoliv dříve. Tiskárny řady LBP610 také
umožňují vzdálené sledování spotřebního materiálu přes jednoduché
uživatelské rozhraní (přístupné v počítači nebo mobilním zařízení),
což malým firmám poskytuje možnost efektivněji plánovat
doplňování zásob spotřebního materiálu a intervaly údržby.

Maximalizace mobility firem
Rostoucí firmy potřebují zůstat pružné a produktivní, a to je
důvod, proč je mobilní tisk stěžejní. Řada LBP610 nabízí uživatelům
maximální kompatibilitu s mobilními zařízeními, neboť standardně
podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android). Kromě
přímého bezdrátového připojení, které umožňuje hostům tisknout
bez přístupu k síti, poskytuje ještě větší flexibilitu a pružnost, zatímco
současně řeší také otázky bezpečnosti. A mobilní aplikace Canon
PRINT Business prohlubuje mobilní pověření řady LBP610 tím, že
poskytuje řadu vhodných funkcí určených pro podporu mobilní práce.
Rychlosti tisku posilující produktivitu
Zásluhou zbrusu nového tiskového modulu nabízí řada LBP610
působivé rychlosti tisku při všech možných nastaveních barevné
nebo černobílé produkce. Díky schopnosti dodávat až 18 stran za
minutu slibuje řada LBP610 povzbudivě rychlý výkon, který firmám
umožňuje zachovat si produktivitu a efektivitu, přičemž model
LBP613Cdw dokáže tisknout také oboustranně. A po celou dobu je
vždy zajištěna stejná, konzistentně vysoká kvalita.

Zabezpečení jako standard
Zabezpečení dokumentů znepokojuje firmy všech velikostí, zejména
pak malé a středně velké firmy, které často nevyužívají stejné
vyhrazené prostředky IT jako jejich podnikové protějšky. Řada
LBP610 řeší tento problém autorizaci tisku pomoci PIN kódu, který
uživatelům poskytuje větší kontrolu nad důvěrnými materiály. Tato
funkce odstraňuje potenciální problémy související s využíváním
stejné tiskárny více zaměstnanci a poskytuje klid pro správu.

•
Technické údaje

TISKOVÝ STROJ
Rychlost tisku

Řada i-SENSYS LBP610

OBECNÉ FUNKCE
i-SENSYS LBP611Cn:
Jednostranně: a
 ž 18 str./min (A4)
Až 32 str./min (A5 na šířku)

Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

i-SENSYS LBP611Cn:
Maximálně: přibližně 850 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 10,8 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Jednostranně: a
 ž 18 str./min (A4)
Až 32 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 11 obr./min (A4)
Typ tisku

Barevný laserový tisk

Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi

Doba zahřívání

Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 12 sekund nebo méně
Černobíle: přibližně 10,9 sekundy nebo méně

Doporučený měsíční objem
tisku

250 až 2 500 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 30 000 stran za měsíc*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maximálně: přibližně 850 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 10,8 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně*
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* V bezdrátovém režimu bude spotřeba 0,8 W.

Hladina hluku

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

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
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

MANIPULACE S MÉDII
Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 150 listů
Otvor pro ruční podávání na 1 list

Výstup papíru

100 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný
papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch),
uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až
maximálně 215,9 × 355,6 mm
Otvor pro ruční podávání:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch),
uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně
215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník: 52 až 163 g/m2 (až 200 g/m2 u lesklého papíru)
Otvor ručního podávání: 52 až 163 g/m2
(až 200 g/m2 u lesklého papíru)

Oboustranný tisk

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatický
Zásobník:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost – minimálně 182 × 257 mm až maximálně
215,9 × 355,6 mm
60 až 120 g/m²

Hlučnost*
Při provozu: 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučné
Akustický tlak*
Při provozu: 49 dB nebo méně (barevný tisk) / 48 dB nebo méně
(černobílý tisk)
Pohotovostní režim: nehlučné
* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

OVLADAČ
Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Jazyky tiskárny

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý
tisk z aplikace.

Písma

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení

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.

Kompatibilita s operačními
systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší
Linux*/Citrix
* Pouze prostřednictvím webové distribuce

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Kazety „vše v jednom“

Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta
Kazeta

045 černá (1 400 stran*)**
045H černá (2 800 stran*)**
045 azurová (1 300 stran*)**
045H azurová (2 200 stran*)**
045 purpurová (1 300 stran*)**
045H purpurová (2 200 stran*)**
045 žlutá (1 300 stran*)**
045H žlutá (2 200 stran*)**

* Podle normy ISO/IEC 19752
** Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 400 stran (černá)
a 690 stran (azurová, purpurová, žlutá)
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•
Spolehlivá, kompaktní a rychlá barevná
laserová tiskárna pro domácí kanceláře
a malé a středně velké firmy.

Řada i-SENSYS LBP610

Vysoce rychlý a kvalitní barevný laserový tisk zajišťovaný
efektivní a kompaktní jednotkou, která se vyznačuje
maximální spolehlivostí a zjednodušenou údržbou.

Podrobnosti o produktu:
Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Název produktu

Kód Mercury

Kód EAN

Kazeta 045 černá

1242C002AA

4549292073669

Kazeta 045 H černá

1246C002AA

4549292073782

Kazeta 045 žlutá

1239C002AA

4549292073577

Kazeta 045 H žlutá

1243C002AA

4549292073690

Kazeta 045 purpurová

1240C002AA

4549292073607

Kazeta 045 H purpurová

1244C002AA

4549292073720

Kazeta 045 azurová

1241C002AA

4549292073638

Kazeta 045 H azurová

1245C002AA

4549292073751

Název položky

Kód Mercury

Kód EAN

Instalační služba

7950A546AA

4960999794426

Balíček A – 3letý servis následující den u zákazníka

7950A525AA

4960999793290

Balíček – 3letý servis se zasláním produktu do servisního střediska

7950A528AA

4960999793320

Spotřební materiál:

Balíček Easy Service Plan:

Rozměry / logistické informace:
Název produktu

Kód Mercury

Způsob balení

Množství
v balení

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Hmotnost (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Krabice

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Paleta

8

1 158

780

1 103

–

40stopový kontejner HC

384

–

–

–

–

Obsah balení
• Hlavní jednotka
• Kazeta 045 černá (1 400 stran)
• Startovací kazeta 045 azurová/purpurová/žlutá
(690 stran)
• Napájecí kabel

• Úvodní příručka
• Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
• Záruční list

