Družina i-SENSYS LBP610

•

Zanesljiv, kompakten in hiter
enofunkcijski barvni laserski tiskalnik
za domače pisarne ter mala in
srednje velika podjetja
Učinkovita, kompaktna naprava
prinaša hitro, visokokakovostno
barvno lasersko tiskanje ter je
izjemno zanesljiva in omogoča
preproste postopke vzdrževanja.

LBP613Cdw
LBP611Cn

Barve, ki očarajo

Več tiskanja, manj vzdrževanja

Canonova izboljšana barvna tehnologija uporabnikom zagotavlja, da
njihovi dokumenti in natisnjeno gradivo pustijo trajen vtis, saj prinaša
drzne in vpadljive odtenke, ki privabijo poglede. Družina tiskalnikov
LBP610 dosledno zagotavlja brezkompromisno kakovost in dinamične,
živahne barve. Tiskalniki zvesto prenesejo na papir prodajna sporočila,
tržne brošure ali gradivo za notranjo komunikacijo in prinašajo izjemno
stopnjo natančnosti ter dosledne barve, ki se vtisnejo v spomin.

Z družino LBP610 se lahko podjetja posvetijo pomembnim stvarem
in ne skrbijo glede vzdrževanja. Z novimi kartušami z visokim
izkoristkom uporabnikom ne bo treba tako pogosto menjati
potrošnega materiala. Nameščanje nove kartuše pa je zdaj še
enostavnejše, saj so tiskalniki opremljeni s sistemom za samodejno
odstranitev tesnilnega traku tonerja. Tiskalniki družine LBP610
omogočajo tudi oddaljen nadzor potrošnega materiala prek
preprostega uporabniškega vmesnika (iz namiznega računalnika
ali mobilne naprave), da lahko majhna podjetja učinkoviteje
načrtujejo dobavo potrošnega materiala in časovni potek postopkov
vzdrževanja.

Večja poslovna mobilnost
Rastoča podjetja morajo biti prilagodljiva in produktivna, pri čemer
veliko vlogo igra tiskanje iz mobilnih naprav. Družina tiskalnikov LBP610
uporabnikom zagotavlja najvišjo stopnjo združljivosti z mobilnimi
napravami, saj so opremljeni s podporo za program AirPrint (Apple) in
storitev Mopria (Android). Še več prilagodljivosti pa prinaša povezava
Wireless Direct, ki gostom omogoča varno tiskanje brez omrežnega
dostopa. Poleg tega pa družina tiskalnikov LBP610 s programom za
mobilne naprave Canon PRINT Business omogoča dostop do številnih
uporabnih funkcij, zasnovanih za delo z mobilnimi napravami.
Hitrosti tiskanja za povečanje produktivnosti
Družina LBP610 z novim mehanizmom nudi izjemne hitrosti tiskanja
tako pri barvnem kot pri črno-belem tiskanju. Tiskalniki LBP610
zagotavljajo zanesljivo hitro delovanje, saj omogočajo hitrosti do 18
strani na minuto, da lahko podjetja delo opravljajo produktivno in
učinkovito, z modelom LBP613Cdw pa imajo na voljo tudi možnost
obojestranskega tiskanja. Ob vsem tem pa lahko uporabniki vedno
uživajo v visokokakovostnih natisih.

Varnost je del opreme
Varnost dokumentov je pomemben dejavnik za vsa podjetja, ne
glede na velikost. Za mala in srednje velika podjetja pa je varnost
bistvena, saj pogosto nimajo na voljo takšnih sredstev informacijskih
tehnologij kot večja podjetja. Družina tiskalnikov LBP610 to težavo
rešuje s sistemom sprostitve dokumenta s kodo PIN, ki uporabnikom
omogoča več nadzora nad zaupnim gradivom. Funkcija odpravlja
morebitne težave, do katerih lahko pride, ker isti tiskalnik uporablja
več zaposlenih, vodstvo podjetja pa je lahko brez skrbi glede
zaupnih informacij.

•
Tehnične specifikacije

TISKALNI MEHANIZEM
Hitrost tiskanja

Družina i-SENSYS LBP610

OSNOVNE FUNKCIJE
i-SENSYS LBP611Cn:
Enostransko: do 18 strani na minuto (A4),
do 32 strani na minuto (A5 – ležeče)

Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

i-SENSYS LBP611Cn:
Največ: približno 850 W ali manj
Stanje pripravljenosti: približno 10,8 W ali manj
Mirovanje: približno 0,9 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,5 kWh na teden
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Enostransko: do 18 strani na minuto (A4),
do 32 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 11 slik na minuto (A4)
Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 12 sekund ali manj
Črno-belo: približno 10,9 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 250 do 2500 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 30.000 strani na mesec*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Največ: približno 850 W ali manj
Stanje pripravljenosti: približno 10,8 W ali manj
Mirovanje: približno 0,9 W ali manj*
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,5 kWh na teden
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*V brezžičnem načinu bo poraba 0,8 W

Raven hrupa

*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu
visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka.

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program
Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI
Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 150 listov
Reža za ročno podajanje za 1 list

Izhod papirja

100 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni
papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch),
velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Reža za ročno podajanje:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch),
velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta: od 52 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 pri svetlečem papirju)
Reža za ročno podajanje: od 52 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 pri
svetlečem papirju)

Obojestransko tiskanje

i-SENSYS LBP613Cdw:
Samodejno
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Velikosti po meri: najm. 182 × 257 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m2

Zvočna moč*
Med delovanjem: 63 dB ali manj
V načinu pripravljenosti: neslišno
Raven hrupa*
Med delovanjem: 49 dB ali manj (barvno tiskanje)/48 dB ali manj
(črno-belo tiskanje)
V načinu pripravljenosti: neslišno
*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

UPRAVLJALNIK
Hitrost procesorja

800 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno
tiskanje iz programa.

Pisave

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

Vmesnik in povezljivost

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct

Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
upravljanje ID-jev oddelkov,
orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za
centralizirano upravljanje skupine naprav.
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno
upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Združljivost z operacijskimi
sistemi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows®
Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
Server® 2008
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejše
Linux*/Citrix
*Samo spletna distribucija

POTROŠNI MATERIAL
Večnamenske barvne kartuše

Črna kartuša 045 (1400 strani*)**
Črna kartuša 045H (2800 strani*)**
Cijan kartuša 045 (1300 strani*)**
Cijan kartuša 045H (2200 strani*)**
Magenta kartuša 045 (1300 strani*)**
Magenta kartuša 045H (2200 strani*)**
Rumena kartuša 045 (1300 strani*)**
Rumena kartuša 045H (2200 strani*)**
*Glede na ISO/IEC 19752
**Tiskalniku sta priloženi črna začetna kartuša za 1400 strani in C/M/R začetna
kartuša za 690 strani.
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Zanesljiv, kompakten in hiter
enofunkcijski barvni laserski tiskalnik
za domače pisarne ter mala in srednje
velika podjetja.
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Učinkovita, kompaktna naprava prinaša hitro,
visokokakovostno barvno lasersko tiskanje ter je izjemno
zanesljiva in omogoča preproste postopke vzdrževanja.

Podrobnosti o izdelku:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Črna kartuša 045

1242C002AA

4549292073669

Črna kartuša 045 H

1246C002AA

4549292073782

Rumena kartuša 045

1239C002AA

4549292073577

Rumena kartuša 045 H

1243C002AA

4549292073690

Magenta kartuša 045

1240C002AA

4549292073607

Magenta kartuša 045 H

1244C002AA

4549292073720

Cijan kartuša 045

1241C002AA

4549292073638

Cijan kartuša 045 H

1245C002AA

4549292073751

Ime elementa

Koda Mercury

Koda EAN

Namestitev

7950A546AA

4960999794426

Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo – paket A

7950A525AA

4960999793290

Paket za servis z vračilom izdelka s 3-letno veljavnostjo

7950A528AA

4960999793320

Potrošni material:

Storitev Easy Service Plan:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Koda Mercury

Oblika paketa

Količina na
paket

Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Teža (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Škatla

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Paleta

8

1158

780

1103

–

Zabojnik, 40 čevljev, HC

384

–

–

–

–

Vsebina embalaže
•
•
•
•

Glavna enota
Črna kartuša 045 (1400 strani)
Začetna cijan/magenta/rumena kartuša 045 (690 strani)
Napajalni kabel

• Začetna navodila
• DVD-plošča z uporabniško programsko opremo
• Garancijska kartica

