i-SENSYS LBP610-serien

•

Tillförlitlig, kompakt och snabb
färglaserskrivare för hemmakontor
och små och medelstora företag
Lättskött, effektiv och kompakt
skrivare som ger snabba,
högkvalitativa och tillförlitliga
färglaserutskrifter.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Färg som tagits fram för att imponera

Mer utskrift, mindre underhåll

Canons uppgraderade färgteknik hjälper användare att maximera
effekten av dokument och tryckt material genom att leverera djärva,
slående färgtoner som fångar uppmärksamheten. LBP610-serien
står för kompromisslös kvalitet och utlovar gång på gång levande,
klara färger. Försäljningsmeddelanden, marknadsföringsbroschyrer
eller enklare intern kommunikation kan nu återges troget med
imponerande precision och starka, klara färger.

LBP610-serien har utvecklats för att hjälpa företag att göra det
som de är bäst på och slösa mindre tid på underhåll. Tack vare nya
högkapacitetskassetter behöver du inte byta ut förbrukningsartiklar
lika ofta. Och det är enklare än någonsin att installera en ny kassett
tack vare den automatiska tonerförseglingsborttagningen. LBP610serien gör det också möjligt att fjärrövervaka förbrukningsartiklar
genom ett enkelt användargränssnitt (nås via en dator eller mobil
enhet), vilket ger småföretag möjlighet att mer effektivt planera
lagerhållning och underhållsintervall.

Maximera företagsmobilitet
Växande företag måste hålla sig flexibla och produktiva och därför
är mobila utskrifter viktiga. LBP610-serien erbjuder användare
maximal mobil kompatibilitet med stöd för AirPrint (Apple) och
Mopria (Android) som standard. Med Wireless Direct-anslutning
kan gäster dessutom skriva ut utan att behöva nätverksåtkomst,
vilket ger ännu större flexibilitet och rörlighet, samtidigt som även
säkerhetsfrågor bemöts. Och mobilappen Canon PRINT Business
stärker LBP610-seriens mobilreferenser med en rad användbara
funktioner som stödjer arbetet i mobilen.
Produktivitetshöjande utskriftshastigheter
Tack vare en helt ny motor erbjuder LBP610-serien imponerande
utskriftshastigheter i både färg och svartvitt. Med LBP610-serien
som levererar upp till 18 sidor per minut och utlovar en betryggande
hög hastighet kan företag fortsätta att vara produktiva och
effektiva. Dubbelsidig utskrift är även möjligt på LBP613Cdw. Och
gång på gång garanteras samma genomgående höga kvalitet.

Säkerhet som standard
Dokumentsäkerhet är en angelägenhet för företag av alla storlekar,
särskilt för små och medelstora företag som ofta inte omfattas av
samma särskilda IT-resurser som andra företag. LBP610-serien löser
problemet med PIN-skyddade utskrifter, vilket ger användare större
kontroll över konfidentiellt material. Funktionen underlättar när flera
medarbetare använder samma skrivare och gör att ledningen slipper
bekymmer.

•
Tekniska specifikationer

UTSKRIFTSMOTOR
Utskriftshastighet

i-SENSYS LBP610-serien

ALLMÄNNA EGENSKAPER
i-SENSYS LBP611Cn:
Enkelsidigt: U
 pp till 18 sid/min (A4)
Upp till 32 sid/min (A5, liggande)

Strömkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

i-SENSYS LBP611Cn:
Max: cirka 850 W eller lägre
Vänteläge: cirka 10,8 W eller lägre
Viloläge: cirka 0,9 W eller lägre
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):
0,5 kWh/vecka
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Enkelsidigt: U
 pp till 18 sid/min (A4)
Upp till 32 sid/min (A5, liggande)
Dubbelsidigt: Upp till 11 sid/min (A4)
Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

Uppvärmningstid

Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag

Tid för första utskrift

Färg: cirka 12 sekunder eller mindre
Svartvitt: cirka 10,9 sekunder eller mindre

Rekommenderad
utskriftsvolym per månad

250–2 500 sidor per månad

Kapacitet

Max. 30 000 sidor per månad*

i-SENSYS LBP613Cdw:
Max: cirka 850 W eller lägre
Vänteläge: cirka 10,8 W eller lägre
Viloläge: cirka 0,9 W eller lägre*
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):
0,5 kWh/vecka
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*I trådlöst läge blir förbrukningen 0,8 W

Ljudnivå

*Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild
månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den
rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Stöd för Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service,
Canons app PRINT Business

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

Ljudstyrka*
Aktiv: 63 dB eller mindre
Vänteläge: ohörbart
Ljudtryck*
Aktiv: 49 dB eller lägre (färgutskrift)/48 dB eller lägre (svartvit utskrift)
Vänteläge: ohörbart
*Deklarerat buller enligt ISO 9296

KONTROLL
Processorhastighet

800 MHz x 2

Minne

1 GB

Skrivarspråk

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 150 ark
Manuellt inmatningsfack för 1 ark

Pappersutmatning

100 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper,
färgpapper, glättat papper, etiketter, brevkort, kuvert

Teckensnitt

Utskriftsmaterialets format

Kassett:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K,
brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade
format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

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

Gränssnitt och
anslutningsalternativ

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Manuellt matningsfack:
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K,
brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade
format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Programvara och
skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI), hantering av avdelnings-ID,
tonerstatusverktyg,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central
administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance
fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av
förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Kompatibilitet med
operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows®
Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
Server® 2008
Mac OS X version 10.7.5 och senare
Linux*/Citrix

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett: 52–163 g/m² (upp till 200 g/m² med glättat papper)
Manuellt matningsfack: 52–163 g/m² (upp till 200 g/m² med
glättat papper)

Dubbelsidig utskrift

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatisk
Kassett:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Folio, 16K
Anpassat format – min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 till 120 g/m2

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från
program krävs.

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

*Endast webbdistribution

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Allt-i-ett-kassetter

Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett

045 svart (1 400 sidor *)**
045H svart (2 800 sidor *)**
045 cyan (1 300 sidor *)**
045H cyan (2 200 sidor*)**
045 magenta (1 300 sidor *)**
045H magenta (2 200 sidor *)**
045 gul (1 300 sidor *)**
045H gul (2 200 sidor *)**

*Baserat på ISO/IEC 19752
**Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 400 sidor och c/m/y: 690 sidor
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•
Tillförlitlig, kompakt och snabb
färglaserskrivare för hemmakontor och
små och medelstora företag.

i-SENSYS LBP610-serien

Lättskött, effektiv och kompakt skrivare som ger snabba,
högkvalitativa och tillförlitliga färglaserutskrifter.

Produktinformation:
Produktnamn

Artikelnummer

EAN-kod

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Produktnamn

Artikelnummer

EAN-kod

Kassett 045, svart

1242C002AA

4549292073669

Kassett 045 H svart

1246C002AA

4549292073782

Kassett 045, gul

1239C002AA

4549292073577

Kassett 045 H gul

1243C002AA

4549292073690

Kassett 045, magenta

1240C002AA

4549292073607

Kassett 045 H magenta

1244C002AA

4549292073720

Kassett 045, cyan

1241C002AA

4549292073638

Kassett 045 H cyan

1245C002AA

4549292073751

Objektnamn

Artikelnummer

EAN-kod

Installationsservice

7950A546AA

4960999794426

3 års service på plats nästa dag – paket A

7950A525AA

4960999793290

3 års inskicksservicepaket

7950A528AA

4960999793320

Förbrukningsartiklar:

Easy Service Plan:

Mått/logistik:
Produktnamn

Artikelnummer

Förpackning

Kvantitet per
förpackning

Längd (mm)

Bredd (mm)

Höjd (mm)

Vikt (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Låda

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Lastpall

8

1158

780

1103

-

12-meters HC-container

384

-

-

-

-

Vad innehåller kartongen?
•
•
•
•

Huvudenhet
Kassett 045 svart (1 400 sidor)
Startkassett 045 cyan/magenta/gul (690 sidor)
Nätkabel

• Starthandbok
• Användarprogramvara på DVD-ROM
• Garantikort

