Серия i-SENSYS LBP650

•

Създаден за съвременните бизнес
предизвикателства, цветният
лазерен печат е по-лесен от всякога.
Бърз и надежден лазерен
печат в компактно
устройство с богат набор
от функции, предназначено
да посрещне нуждите на
съвременния малък бизнес.

LBP653Cdw

LBP654Cx

Интуитивен сензорен дисплей

По-високи скорости на печат

Възползвайте се от бърз и лесен достъп до функциите на
LBP654Cx чрез елегантния 12,7 cm (5") сензорен дисплей.
Сензорният дисплей позволява на потребителите да
управляват функциите с докосване, което пести време и
повишава ефективността. Изчистеното и интуитивно
оформление на потребителския интерфейс осигурява
на потребителите бърз достъп до често използваните
функции с минимално предварително обучение.

За малките фирми е от решаващо значение да постигат
максимална производителност. Затова Canon препроектира
изцяло печатащия модул, използван в серията LBP650, за да
осигури скорости на печат до 27 страници в минута. Този
бърз печат повишава производителността на потребителя
без компромис с качеството и осигурява впечатляващи
резултати всеки път.

Иновативни приложения
LBP654Cx предлага пестящи време приложения, улесняващи
отпечатването и повишаващи производителността
на потребителя. Библиотеката с приложения позволява
печат на формуляри, шаблони и други документи само
чрез принтера без необходимост от свързване към
друго устройство. Наред с това може да бъде създаден
персонализиран скрийнсейвър, показващ важните съобщения,
докато принтерът е в режим на готовност.
Мобилност за малките фирми
Разработена за нуждите на съвременните малки фирми,
серията LBP650 поддържа AirPrint (Apple) и Mopria
(Android) и позволява на потребителите да използват
пълните възможности на своите мобилни устройства.
LBP654Cx поддържа сдвояване чрез NFC и QR код, което
позволява бърза и удобна връзка с принтера, а директната
безжична връзка позволява на гостите да отпечатват без
необходимост от вход в защитената локална мрежа на
офиса. Мобилното приложение Canon PRINT Business също
предоставя редица полезни инструменти, допълнително
подобряващи мобилната работа.

Впечатляващи цветове
Изцяло новата лазерна технология на Canon подобрява
качеството на печата с впечатляващи цветове. Независимо
от високите скорости на печат, продуктите от серията
LBP650 не правят компромис с качеството, а отпечатаните
документи впечатляват с живи и ярки цветове. Така че,
независимо дали става дума за продажби, маркетинг,
или вътрешни съобщения, принтерите LBP650 на Canon
подобряват вашите комуникации.
По-малко обслужване, повече полезно време за работа
За по-лесна поддръжка принтерите от серията LBP650
разполагат със система за автоматично премахване на
запечатването на тонера, което улеснява смяната на
консумативите. Също така касетите тип "всичко в едно"
(с опция за голям капацитет) позволяват принтерът
да работи по-дълго, а вграденото наблюдение на
консумативите помага на малките фирми по-ефективно да
планират закупуването на консумативи.

Серия i-SENSYS LBP650

•
Опционни аксесоари

Касетно подаващо устройство-AF1

Комплект за печат на баркод-E1E (само за LBP654Cx)

• Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се

• Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове.

добави 1 касета към основния модул.

Комплект за печат на баркод-E1 (само за LBP654Cx)

Този комплект, който се доставя по електронен път,
включва лицензен сертификат за активиране.

• Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове.
Този комплект, който се доставя в кутия, включва
лицензен сертификат за активиране.

i-SENSYS LBP654Cx

Основен модул

Основен модул + 1 Касетно
подаващо устройство-AF1

•
Технически спецификации

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Серия i-SENSYS LBP650

Размери (Ш x Д x В)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

Скорост на печат

Едностранно: Д
 о 27 ppm (A4)
До 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
Двустранно: До 21,9 ipm (A4)

Метод на печат

Цветен лазерен печат

Качество на печат

До 1200 x 1200 dpi

Разделителна способност
на печат

До 600 x 600 dpi

Време за загряване

Приблиз. 13 секунди или по-малко след включване

Време за извеждане на
първата страница

Цветно: приблиз. 8,6 секунди или по-малко
Монохромно: приблиз. 8,3 секунди или по-малко

Препоръчителен месечен
печатен обем

750 – 4000 страници на месец

Препоръчително
натоварване

Макс. 50 000 страници/месец*
*Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани
страници за един месец на пикова заетост. Всяко използване извън
препоръчителното работно натоварване може да намали живота
на продукта.

КОНТРОЛЕР

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Честота на процесора

800 MHz x 2

Усъвършенствани функции
за печат

i-SENSYS LBP653Cdw:
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертифицирано за работа с Mopria,
Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Памет

1 GB

Езици за принтери

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS LBP654Cx:
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Печат на баркод*
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертифицирано за работа с Mopria,
Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm
Тегло

i-SENSYS LBP654Cx:
Приблиз. 21 kg
Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка,
пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с
10 бутона
i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm LCD цветен сензорен екран

*Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител
или директен печат от приложение.

Шрифтове

Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless
802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Софтуер и управление
на принтер

i-SENSYS LBP653Cdw:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление
(RUI), управление на кодове на отдели, инструмент за
състоянието на тонера,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за
централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени
eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите,
автоматично управление на консумативите и отдалечена
диагностика.

*Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-E1

Касета за 250 листа
Многофункционална тава за 50 листа

Зареждане на хартия
(опция)

Касета за 550 листа

Изход за хартия

150 листа

Типове печатни носители

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия,
Тънка хартия, Цветна хартия, Гланцирана хартия, Етикет,
Пощенска картичка, Плик

Формат на печатните
носители

Касета (Стандартна):
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5),
Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 215,9 x
355,6 mm
Многофункционална тава:
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта,
Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати:
мин. 76,2 x 127 mm макс. 215,9 x 355,6 mm
Касета (Опция):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска
картичка, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формати:
мин. 100 x 148 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 52 до 163 g/m²
(до 200 g/m² с гланцирана хартия)
Тава за ръчно подаване: 60 до 176 g/m²
(до 200 g/m² с гланцирана хартия)

Двустранен печат

Автоматичен
Касета (стандартна и опционна):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Потребителски формат – мин. 176 x 250 mm
Макс. 215,9 x 355,6 mm
60 до 163 g/m2

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захранване

220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,400 W или по-малко
Готовност: приблиз. 17,6 W или по-малко
Покой: приблиз. 0,6 W или по-малко*
Типична консумация на електроенергия (TEC): 1,0 kWh/седмица
За подробна информация във връзка с регламента Lot26,
посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx
*При връзка с безжична мрежа консумацията е 0,8 W

Ниво на шума

Звукова мощност*
Активност: 63 dB или по-малко
Готовност: 42 dB или по-малко
Звуково налягане*
Активност: 48 dB
Режим на готовност: 28 dB
*Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Издание на български език
© Canon Europa N.V.,2017

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL шрифта, 136 PS шрифта
i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

РАБОТА С ПЕЧАТНИ
НОСИТЕЛИ
Зареждане на хартия
(стандартно)

i-SENSYS LBP653Cdw:
Приблиз. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление
(RUI), управление на кодове на отдели, инструмент за
състоянието на тонера,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за
централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени
eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите,
автоматично управление на консумативите и отдалечена
диагностика.
Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP
Съвместими операционни
системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X версия 10.7.5 и по-нова
Linux*/Citrix
*Само версия за уебразпространение.

КОНСУМАТИВИ
Касети "всичко в едно"

Касета
Касета
Касета
Касета
Касета
Касета
Касета
Касета

046 черно (2200 страници *)**
046H черно (6300 страници *)**
046 циан (2300 страници *)**
046H циан (5000 страници *)**
046 магента (2300 страници *)**
046H магента (5000 страници *)**
046 жълто (2300 страници *)**
046H жълто (5000 страници *)**

*Според ISO/IEC 19752
**Принтерът се доставя със стартова касета (1100 страници черно,
1200 – циан, магента, жълто)

АКСЕСОАРИ/ ОПЦИИ
Елементи

i-SENSYS LBP653Cdw:
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)
i-SENSYS LBP654Cx:
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)
Комплект за печат на баркод – E1
Комплект за печат на баркод – E1E
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или
магнитни карти с uniFLOW)
Micard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или
магнитни карти чрез uniFLOW)
Комплект приставка за MiCard-B1

•
Създаден за съвременните бизнес
предизвикателства, цветният
лазерен печат е по-лесен от всякога.

Серия i-SENSYS LBP650

Бърз и надежден лазерен печат в компактно
устройство с богат набор от функции,
предназначено да посрещне нуждите на
съвременния малък бизнес.

Данни за продукта:
Име на продукта

Mercury код

EAN код

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Име на продукта

Mercury код

EAN код

Касетно подаващо устройство-AF1

0732A032AA

4549292077278

Комплект за печат на баркод – E1

5143B001AA

–

Комплект за печат на баркод – E1E

5143B002AA

–

Име на продукта

Mercury код

EAN код

Касета 046, черно

1250C002AA

4549292073904

Касета 046 H, черно

1254C002AA

4549292074055

Касета 046, жълто

1247C002AA

4549292073812

Касета 046 H, жълто

1251C002AA

4549292073935

Касета 046, магента

1248C002AA

4549292073843

Касета 046 H, магента

1252C002AA

4549292073973

Касета 046, циан

1249C002AA

4549292073874

Касета 046 H, циан

1253C002AA

4549292074017

Име на елемента

Mercury код

EAN код

Услуга за инсталиране

7950A546AA

4960999794426

3-годишен пакет B за обслужване на място в рамките на следващия ден

7950A526AA

4960999793306

Опционни аксесоари:

Консумативи:

План за лесно обслужване:

Информация за размери/логистика:
Име на продукта

Mercury код

Стил на опаковката

Количество в
опаковка

Дължина (mm)

Ширина (mm)

Височина (mm)

Тегло (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Кашон

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Палет

8

1 220

910

1165

–

Контейнер 40 фута HC

368

–

–

–

–

Какво включва комплектът?
•
•
•
•

Основен модул
Касета 046 черно (1100 страници)
Касета 046, циан/магента/жълто (1200 страници)
Захранващ кабел

• Кратко ръководство
• DVD-ROM с потребителски софтуер
• Гаранционна карта

