i-SENSYS LBP610 seeria

•

Usaldusväärne, kompaktse disainiga
ja kiire ühefunktsiooniline laserprinter
kodukontoritesse ning väikestele ja
keskmise suurusega
ettevõtetele
Ülikiire ja kvaliteetne värviline
laserprintimine printeriga, mis on
maksimaalselt usaldusväärne, tõhus
ja kompaktse disainiga ning mida
on lihtne hooldada.

LBP613Cdw

LBP611Cn

Värvid, mis on loodud muljet avaldama

Rohkem printimist, vähem hooldust

Canoni uuendatud värvitehnoloogia aitab kasutajatel maksimeerida
oma dokumentide ja prindimaterjalide mõju, pakkudes julgeid,
efektseid ja pilkupüüdvaid toone. LBP610 seeria on loodud
kompromissitu kvaliteedi tagamiseks, tagades iga kord elavad
ja tugevad värvid. Nüüd on võimalik printida müügiteateid,
turundusbrošüüre ja lihtsaid ettevõttesiseseid materjale
muljetavaldava täpsuse ja tugevate efektsete värvidega.

LBP610 seeria on loodud aitama ettevõtetel teha seda, mida
nad kõige paremini teevad, muretsemata hoolduse pärast. Tänu
suure tootlikkusega kassettide valikule ei pea kasutajad oma tööd
kulutarvikute vahetamiseks nii tihti katkestama. Kui tuleb aeg
paigaldada uus toonerikassett, siis see on tänu automaatse tooneri
tihendi eemaldamise süsteemile lihtsam kui kunagi varem. LBP610
seeria printerid võimaldavad lihtsa kasutajatoe kaudu kulutarvikute
kasutamist kaugelt jälgida (mida saab kasutada personaalarvuti
või mobiiliseadme kaudu), andes väikeettevõtetele võimaluse
planeerida oma kulutarvikute varude täiendamist ja hoolduse
intervalle.

Ettevõtte liikuvuse maksimeerimine
Arenevad ettevõtted peavad jääma liikuvateks ja tulemuslikeks,
mistõttu on mobiilne printimine ülioluline. LBP610 seeria pakub
kasutajatele maksimaalset mobiilset ühenduvust standardse AirPrinti
(Apple) ja Mopria (Android) toe kaudu. Lisaks sellele võimaldab
juhtmevaba otseühendus külalistel printida võrguühendust
kasutamata. See pakub veelgi suuremat paindlikkust ja liikuvust
ning lahendab ka turvalisusega seotud probleemid. Mobiilirakendus
Canon PRINT Business lisab LBP610 seeriale veelgi väärtust,
pakkudes mitmeid kasulikke mobiilset tööd toetavaid funktsioone.
Tootlikkust tõstvad printimiskiirused
Tänu uuele prindimootorile pakuvad LBP610 seeria printerid
muljetavaldavaid printimiskiiruseid nii värvilise kui ka mustvalge
printimise korral. LBP610 seeria printerite printimiskiirus on kuni
18 lehekülge minutis – usaldusväärne ja kiire jõudlus, mis lubab
ettevõttel säilitada tootlikkust ja tõhusust. Lisaks sellele on mudelil
LBP613Cdw kahepoolse printimise võimalus. Samal ajal tagatakse
igal korral järjepidev kvaliteet.

Standardne turvalisus
Dokumendi turvalisus on probleemiks mis tahes suurusega
ettevõtete jaoks, eriti aga väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete jaoks, kes tihti ei saa kasu samadest spetsiaalsetest
infotehnoloogilistest vahenditest nagu suured ettevõtted.
LBP610 seeria lahendab selle probleemi PIN-koodiga dokumendi
väljastamissüsteemi abil, andes kasutajatele suurema kontrolli
konfidentsiaalsete materjalide üle. See funktsioon väldib probleeme,
mis võivad tekkida, kui sama printerit kasutab mitu töötajat,
pakkudes printeri haldajatele meelerahu.

•
Tehnilised andmed

PRINDIMOOTOR
Printimiskiirus

i-SENSYS LBP610 seeria

ÜLDISED OMADUSED
i-SENSYS LBP611Cn:
Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4)
Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)

Toide

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

i-SENSYS LBP611Cn:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W või vähem
Ooterežiimis: ligikaudu 10,8 W või vähem
Puhkerežiimis: u 0,9 W või vähem
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas
Üksikasjalikumat teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4)
Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 11 kujutist/min (A4)
Printimismeetod

Värviline laserprintimine

Printimiskvaliteet

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimise eraldusvõime

Kuni 600 × 600 punkt/tolli

Soojenemisaeg

Ligikaudu kuni 13 sekundit alates sisselülitamisest

Esimese väljatrüki
väljastamiskiirus

Värviline u: 12 sekundit või vähem
Mustvalge u: 10,9 sekundit või vähem

Soovitatav printimismaht kuus

250–2500 lehekülge kuus

Töötsükkel

Max 30 000 lehekülge kuus*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W või vähem
Ooterežiimis: ligikaudu 10,8 W või vähem
Puhkerežiimis: u 0,9 W või vähem*
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas
Üksikasjalikumat teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Traadita ühenduse režiimis on energiatarve 0,8 W

Müratase

*Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire
töömahuga kuus. Töötsüklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada
toote tööiga

Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Täiustatud
printimisfunktsioonid

Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print
lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL
Paberisisestus (standardne)

150-leheline kassett
1-leheline käsitsisöödu pilu

Paberiväljastus

100-leheline

Prindimaterjali tüübid

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber,
värviline paber, läikiv paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid

Kassett:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5,
Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm,
max 215,9 × 355,6 mm.
Käsitsisöödu pilu:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5,
Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm,
max 215,9 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal

Kassett: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Käsitsisöödu salv: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)

Kahepoolne printimine

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automaatne
Kassett:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Kohandatav suurused – min 182 × 257 mm, max 215,9 × 355,6 mm
60 kuni 120 g/m²

Helitugevus*
Aktiivsena: kuni 63 dB
Ooterežiimis: hääletu
Helirõhk*
Aktiivsena: kuni 49 dB (värviline printimine) / kuni 48 dB
(mustvalge printimine)
Ooterežiimis: hääletu
*Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296

KONTROLLER
Protsessori taktsagedus

800 MHz × 2

Mälu

1 GB

Printeri keeled

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Ainult toetatud käsud. Vaja on teise tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

Kirjastiilid

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

Liides ja ühenduvus

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,
Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Tarkvara ja printeri haldus

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),
Department ID Management,
tooneri taseme jälgimise tööriist,
iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme
tsentraliseeritud haldamiseks
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada
eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne
kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

Operatsioonisüsteemidega
ühilduvus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioon 10.7.5 või uuem versioon
Linux*/Citrix
*Saadaval ainult internetis

KULUTARVIKUD
Kõik-ühes-kassetid

Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett

045 must (1400 lehte *)**
045H must (2800 lehte *)**
045 tsüaan (1300 lehte *)**
045H tsüaan (2200 lehte *)**
045 magenta (1300 lehte *)**
045H magenta (2200 lehte *)**
045 kollane (1300 lehte *)**
045H kollane (2200 lehte *)**

*Põhinedes ISO/IEC standardil 19752
**Printeriga on kaasas stardikassetid: must 1400 lk, T/M/K 690 lk
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Eestikeelne väljalase
© Canon Europa N.V.,2017

•
Usaldusväärne, kompaktse disainiga
ja kiire ühefunktsiooniline laserprinter
kodukontoritesse ning väikestele ja
keskmise suurusega ettevõtetele.

i-SENSYS LBP610 seeria

Ülikiire ja kvaliteetne värviline laserprintimine printeriga,
mis on maksimaalselt usaldusväärne, tõhus ja kompaktse
disainiga ning mida on lihtne hooldada.

Toote üksikasjad:
Toote nimetus

Mercury kood

EAN-kood

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Toote nimetus

Mercury kood

EAN-kood

Kassett 045 must

1242C002AA

4549292073669

Kassett 045H must

1246C002AA

4549292073782

Kassett 045 kollane

1239C002AA

4549292073577

Kassett 045H kollane

1243C002AA

4549292073690

Kassett 045 magenta

1240C002AA

4549292073607

Kassett 045H magenta

1244C002AA

4549292073720

Kassett 045 tsüaan

1241C002AA

4549292073638

Kassett 045H tsüaan

1245C002AA

4549292073751

Osa nimetus

Mercury kood

EAN-kood

Paigaldusteenus

7950A546AA

4960999794426

3-aastane kohapealne järgmise päeva hoolduspakett A

7950A525AA

4960999793290

3-aastane remondiks tagastamise hoolduspakett

7950A528AA

4960999793320

Kulutarvikud:

Lihtne hoolduskava:

Mõõtmed / logistiline teave:
Toote nimetus

Mercury kood

Pakendi stiil

Kogus paki
kohta

Pikkus (mm)

Laius (mm)

Kõrgus (mm)

Kaal (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Karp

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Alus

8

1158

780

1103

-

Konteiner 40 jalga HC

384

-

-

-

-

Karbi sisu
•
•
•
•

Põhiseade
Kassett 045 must (1400 lehte)
Kassett 045 tsüaan/magenta/kollane (690 lehte)
Toitekaabel

• Alustamisjuhend
• Kasutaja tarkvara DVD-ROM
• Garantiikaart

