i-SENSYS LBP650 sērija

•

Izveidots mūsdienu uzņēmējdarbības
izaicinājumiem — darbs ar krāsu
lāzerprinteri vēl nekad nav bijis tik
vienkāršs
Ātrs, uzticams krāsu lāzerprinteris, kas
kompaktā iekārtā apvieno daudzas
funkcijas un ir paredzēts mūsdienu
mazo uzņēmumu vajadzībām.

LBP654Cx
LBP653Cdw

Intuitīvs skārienekrāns

Lielāks drukas ātrums

Ātri un vienkārši piekļūstiet modeļa LBP654Cx funkcijām,
izmantojot eleganto 12,7 cm (5 collu) skārienekrānu. Displejs bez
taustiņiem ļauj lietotājiem pārvietoties pa iebūvētajām funkcijām
ar vienkāršu pieskārienu, kas palīdz ietaupīt laiku un uzlabot darba
efektivitāti. Skaidrais izkārtojums un intuitīvais dizains sniedz
lietotājiem ātru piekļuvi bieži izmantojamām funkcijām, turklāt ir
nepieciešama minimāla apmācība.

Maziem uzņēmumiem ir ļoti svarīgi strādāt pēc iespējas ražīgāk.
Tādēļ uzņēmums Canon ir pārbūvējis LBP650 sērijas printeru
drukas iekārtu, nodrošinot drukas ātrumu līdz pat 27 lappusēm
minūtē. Šī ātrā darbība palielina lietotāju darba efektivitāti,
nesamazinot kvalitāti, un vienmēr nodrošina uzticamu, iespaidīgu
rezultātu.

Inovatīvas lietojumprogrammas
Printeris LBP654Cx piedāvā lietojumprogrammas, kas palīdz
ietaupīt laiku, lai atvieglotu drukāšanu un uzlabotu darba
efektivitāti. Lietojumprogrammu bibliotēka ļauj drukāt veidlapas,
veidnes un citus dokumentus, vienreiz piespiežot pogu; nevienai
citai ierīcei nav jābūt pievienotai. Turklāt var izveidot arī
personalizētu ekrānsaudzētāju, kurā lietotājiem tiek rādīti svarīgi
ziņojumi, kamēr ierīce ir gaidīšanas režīmā.
Piemērots maziem uzņēmumiem
LBP650 sērijas printeros, kas paredzēti mūsdienu mazo uzņēmumu
vajadzībām, ir iekļauts AirPrint (Apple) un Mopria (Android)
atbalsts, ļaujot lietotājiem pilnībā izmantot savu mobilo ierīču
iespējas. Printerī LBP654Cx ir pieejama arī NFC un QR kodu
savienošana pārī, nodrošinot ātru un ērtu piekļuvi printerim ar
bezvadu tiešo savienojumu, kas ļauj viesiem drukāt materiālus,
neizmantojot drošā tīkla akreditācijas datus. Canon PRINT Business
lietojumprogramma darbam ar mobilajām ierīcēm piedāvā arī
noderīgu rīku klāstu, vēl vairāk uzlabojot darba iespējas.

Krāsas, kas atstāj iespaidu
Canon pilnīgi jaunā lāzertehnoloģija uzlabo drukas kvalitāti ar
aizraujošām krāsu gammām, kas piesaista uzmanību. Neskatoties
uz lielo drukas ātrumu, LBP650 sērijas printeros nav pasliktināta
kvalitāte; pievilcīgās un spilgtās krāsas atdzīvina jebkuru
dokumentu. Neatkarīgi no tā, vai Canon LBP650 sērijas printerus
izmantojat pārdošanas, mārketinga vai biroja darba nodrošināšanas
nolūkos, tie uzlabos jebkādu komunikāciju.
Mazākas uzturēšanas izmaksas, ilgāks darbspējas laiks
LBP650 sērijas printeriem nepieciešama minimāla apkope, tajos ir
iekļauta automātiska toneru blīvju noņemšanas sistēma, atvieglojot
izlietojamo materiālu nomaiņu. Turklāt universālās kasetnes (un pēc
izvēles pieejamās augstas ražības kasetnes) nodrošina, ka printeris
darbojas ilgāk, kamēr iebūvētā izlietojamo materiālu uzraudzība
palīdz maziem uzņēmumiem efektīvāk plānot piederumu iegādi.

i-SENSYS LBP650 sērija

•
Papildaprīkojums

Kasetes padeves modulis AF1

• Papildu papīra kasete 550 loksnēm, 1 iekārtu var pievienot
galvenajai iekārtai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams printerim
LBP654Cx)

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams printerim
LBP654Cx)

• Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts
tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves
sertifikātu tā aktivizēšanai.

• Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā
piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu
aktivizēšanai.

i-SENSYS LBP654Cx

Galvenā iekārta

Galvenā iekārta un viens
kasetes padeves modulis AF1

•
Tehniskie dati

i-SENSYS LBP650 sērija

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA
Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4)
Līdz 49 lpp. minūtē (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 21,9 attēliem minūtē (A4)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzerstaru druka

Drukas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Drukas izšķirtspēja

Līdz 600 x 600 dpi

Iesilšanas laiks

Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās lapas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni: 8,6 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni: 8,3 sekundes vai mazāk

Ieteicamais drukāšanas apjoms
mēnesī

750–4000 lappuses mēnesī

Veiktspēja

Maks. 50 000 lappuses mēnesī*

Izmēri (platums x dziļums x
augstums)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 mm
i-SENSYS LBP654Cx:
476 x 469 x 379 mm

Svars

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aptuveni 20,5 kg
i-SENSYS LBP654Cx:
Aptuveni 21 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 ºC (50–86 ºF)
Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Vadības panelis

i-SENSYS LBP653Cdw:
5 līniju LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana,
pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot
ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

KONTROLLERIS

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

Procesora ātrums

800 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Printera valodas

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS LBP654Cx:
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Svītrkoda drukāšana*
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
*Piederumi — nepieciešams svītrkodu drukāšanas komplekts E1.

*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša
drukāšana no lietojumprogrammas.

Fonti

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL fonti, 136 PS fonti
Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T,
bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Programmatūras un printera
pārvaldība

i-SENSYS LBP653Cdw:
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface — RUI),
nodaļas ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta
centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu,
automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

MATERIĀLA PADEVE
Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
50 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildaprīkojums)

550 lokšņu kasete

Papīra izvade

150 lokšņu

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs,
krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5)
Pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes
(COM10, DL, C5, Monarch)
Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Kasete (papildu):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes,
aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm;
maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu): 52–163 g/m²
(līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Manuālā paplāte: 60–176 g/m²
(līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)

Divpusējā drukāšana

Automātiski
Kasete (standarta un papildu):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Pielāgoti izmēri: min. 176 x 250 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
60–163 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1400 W vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 17,6 W vai mazāk
Miega režīmā: aptuveni 0,6 W vai mazāk*
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,0 kWh nedēļā
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Bezvadu režīmā patēriņš ir 0,8 W.

Trokšņa līmenis

Skaņas jauda*
Darbojoties: 63 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk
Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 28 dB
*Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Izdevums latviešu valodā
© Canon Europa N.V., 2017

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL fonti, 136 PS fonti

i-SENSYS LBP654Cx:
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface — RUI),
nodaļas ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta
centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un
attālu diagnostiku.
uniFLOW saderība ar uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu
risinājumam SFP MEAP
Operētājsistēmu saderība

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija
Linux*/Citrix
*Izplatīšana tikai tīmeklī.

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI
Universālās kasetnes

Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne
Kasetne

046, melna (2200 lappuses*)**
046H, melna (6300 lappuses*)**
046, ciāna (2300 lappuses*)**
046H, ciāna (5000 lappuses*)**
046, fuksīna (2300 lappuses*)**
046H, fuksīna (5000 lappuses*)**
046, dzeltena (2300 lappuses*)**
046H, dzeltena (5000 lappuses*)**

*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
**Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzētu kasetni
(melna: 1100 lappusēm; ciāna, fuksīna un dzeltena:1200 lappusēm).

PIEDERUMI/
PAPILDAPRĪKOJUMS
Ierīces

i-SENSYS LBP653Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
i-SENSYS LBP654Cx:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard piederumu komplekts B1

•
Izveidots mūsdienu uzņēmējdarbības
izaicinājumiem — darbs ar krāsu
lāzerprinteri vēl nekad nav bijis tik
vienkāršs

i-SENSYS LBP650 sērija

Ātrs, uzticams krāsu lāzerprinteris, kas kompaktā iekārtā
apvieno daudzas funkcijas un ir paredzēts mūsdienu mazo
uzņēmumu vajadzībām.

Informācija par produktu:
Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

Kasetes padeves modulis AF1

0732A032AA

4549292077278

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1

5143B001AA

4960999689951

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Produkta nosaukums

Preces kods

EAN kods

Kasetne 046, melna

1250C002AA

4549292073904

Kasetne 046 H, melna

1254C002AA

4549292074055

Kasetne 046, dzeltena

1247C002AA

4549292073812

Kasetne 046 H, dzeltena

1251C002AA

4549292073935

Kasetne 046, fuksīna

1248C002AA

4549292073843

Kasetne 046 H, fuksīna

1252C002AA

4549292073973

Kasetne 046, ciāna

1249C002AA

4549292073874

Kasetne 046 H, ciāna

1253C002AA

4549292074017

Nosaukums

Preces kods

EAN kods

Uzstādīšanas pakalpojums

7950A546AA

4960999794426

3 gadu apkalpošanas pakotne B (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)

7950A526AA

4960999793306

Papildaprīkojums:

Izlietojamie materiāli:

Parocīgs apkopes plāns:

Mērījumu/loģistikas informācija:
Produkta nosaukums

Preces kods

Iepakojuma veids

Daudzums
iepakojumā

Garums (mm)

Platums (mm)

Augstums (mm)

Svars (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Kaste

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Palete

8

1220

910

1165

-

Konteineris 40ft HC

368

-

-

-

-

Komplektācija
•
•
•
•

Galvenā iekārta
Kasetne 046, melna (1100 lappusēm)
Kasetne 046 ciāna/fuksīna/dzeltena (1200 lappusēm)
Strāvas vads

• Darba sākšanas ceļvedis
• Lietotāja programmatūras DVD-ROM
• Garantijas karte

