i-SENSYS BP650-serien

•

Laserutskrifter i farger er laget for
dagens forretningsmessige utfordringer
og er enklere enn noen gang.
Rask og pålitelig laserutskrift i
farger fra en funksjonsrik, kompakt
enhet, som er utviklet for å oppfylle
kravene til moderne små bedrifter.

LBP653Cdw

LBP654Cx

Intuitiv berøringsskjerm

Raskere utskriftshastigheter

Den elegante berøringsskjermen på 12,7 cm (5 tommer) gir rask
og enkel tilgang til funksjonene hos LBP654Cx. Du sparer tid og
blir mer effektiv ved at du kan navigere gjennom de innebygde
funksjonene med ett enkelt trykk på den nøkkelfrie skjermen.
Oversiktlig layout og intuitivt design gir brukere med minimal
opplæring rask tilgang til funksjoner som de bruker ofte.

Det er viktig for små virksomheter å være så produktive som
mulig. Det er derfor Canon har gitt motoren i LBP650-serien en
overhaling, så den kan levere utskriftshastigheter på opptil 27 sider
per minutt. Denne raske ytelsen gir mer effektiv bruk uten at det
går ut over kvaliteten, og gir et pålitelig og imponerende resultat
hver gang.

Nyskapende programmer

Farger som er ment å gjøre inntrykk

LBP654Cx har tidsbesparende programmer som er laget
for å gi mer effektiv bruk og gjøre det enklere å skrive ut.
Programbiblioteket lar deg skrive ut skjemaer, maler og andre
dokumenter med et enkelt trykk, uten at andre enheter må kobles
til. Du kan også lage en personlig skjermsparer som viser brukere
viktige meldinger i standby-modus.

Canons helt nye laserteknologi gir bedre utskrifter, med fargetoner
som trollbinder og vekker oppmerksomhet. Til tross for de
raske utskriftshastighetene lar ikke LBP650-serien dette gå på
bekostning av kvaliteten, men gir fengslende og levende farger
som gjør utskriftene virkningsfulle. Så, enten det gjelder salg,
markedsføring eller bare interne formål, setter Canon LBP650skriverne kommunikasjonen din i høygir.

Gjør små virksomheter mobile
LBP650-serien er designet for å tilfredsstille kravene til dagens
små virksomheter, og har derfor støtte for AirPrint (Apple) og
Mopria (Android), slik at brukerne kan utnytte de mobile enhetene
sine fullt ut. LBP654Cx støtter også paring via NFC og QR-kode,
som gir rask og praktisk tilgang til skriveren, med direkte trådløs
tilkobling som lar gjester skrive ut selv uten å ha påloggingsdetaljer
til det sikre nettverket. Canon PRINT Business-programvaren for
mobile enheter tilbyr også en rekke nyttige verktøy som ytterligere
forbedrer mobilt arbeid.

Mindre vedlikehold, mer brukstid
LBP650-serien har et system for automatisk fjerning av
tonersegl, som gjør det lettere å skifte forbruksvarer og
minimerer vedlikeholdsarbeidet. Alt-i-ett-kassettene (og valgfrie
høykapasitetskassetter) vil i tillegg gi skriveren lengre driftstid,
og en innebygget overvåking av forbruksartikler gjør at små
virksomheter kan planlegge innkjøp av forbruksvarer mer effektivt.

i-SENSYS BP650-serien

•
Valgfritt tilbehør

Kassettmodul AF1

Sett for strekkodeutskrift – E1E (tilgjengelig på LBP654Cx)

• Ekstra papirkassett, 550 ark, 1 stk. kan legges til

• Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette

hovedenheten.

Sett for strekkodeutskrift – E1 (tilgjengelig på LBP654Cx)

settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for
lisenstilgang, til aktivering.

• Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet,
som leveres i en eske, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang
som må aktiveres.

i-SENSYS LBP654Cx

Hovedenhet

Hovedenhet +
én kassettmodul AF1

•
Tekniske spesifikasjoner

SKRIVERMOTOR

i-SENSYS BP650-serien

Mål (B x D x H)

Utskriftshastighet

Enkeltsidig: O
 pptil 27 sider per minutt (A4)
Opptil 49 sider/min i (A5-landskap)
Tosidig: Opptil 21,9 bilder/minutt (A4)

Utskriftsmetode

Fargelaserskriver

Utskriftskvalitet

Opptil 1200 x 1200 dpi

Utskriftsoppløsning

Opptil 600 x 600 dpi

Oppvarmingstid

Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid første utskrift

Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre
Sort-hvitt: Ca. 8,3 sekunder eller mindre

Anbefalt utskriftsvolum per
måned

750-4 000 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 50 000 sider per måned*
*Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med
høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere
produktets levetid

Utskriftsmarger

5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

i-SENSYS LBP653Cdw:
Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon
PRINT Business-app
i-SENSYS LBP654Cx:
Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Strekkodeutskrift*
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon
PRINT Business-app

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

i-SENSYS LBP654Cx:
ca. 21 kg
Temperatur: 10–30 ºC
Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Betjeningspanel

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer),
knapper, nummertastatur med 10 taster
i-SENSYS LBP654Cx:
LCD-fargeskjerm med berøringsfunksjon på 12,7 cm

KONTROLLER
Prosessorhastighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Skriverspråk

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra
program.

Skrifttyper

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett

Papirutmating

150 ark

Medietyper

Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir,
glanset papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), Egendefinerte størrelser:
min. 100 x 148 mm (maks. 215,9 x 355,6 mm
Multiarkmater:
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch),
egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks.
215,9 x 355,6 mm
Kassett (tilleggsutstyr):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, konvolutt
(COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm
(maks. 215,9 x 355,6 mm

Medievekt

Kassett (standard og ekstra kassett): 52 to 163 g/m²
(Opptil 200 g/m² med glanset papir)
Manuelt brett: 60 til 176 g/m²
(Opptil 200 g/m² med glanset papir)

Tosidig utskrift

Automatisk
Kassett (standard og tilleggsutstyr):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Egendefinerte størrelser – min. 176 x 250 mm
(maks. 215,9 mm x 355,6 mm
60 til 163 g/m²

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802,11b/g/n,
direkte trådløs tilkobling

Programvare og
skriveradministrasjon

i-SENSYS LBP653Cdw:
Eksternt brukergrensesnitt (RUI),
styring av avdelings-ID,
verktøy for tonerstatus,
iW Management Console: serverbasert programvare for
sentralisert administrasjon av en utstyrsparken
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne
eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk
administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.

Strømkrav

220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1 400W eller mindre
Hvilemodus: ca. 17,6W eller mindre
Dvalemodus ca. 0,6W eller mindre*
Vanlig strømforbruk (TEC): 1,0 kWh/uke
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*I trådløs modus er forbruket 0,8 W

Lydnivå

i-SENSYS LBP654Cx:
Eksternt brukergrensesnitt (RUI),
styring av avdelings-ID,
verktøy for tonerstatus,
iW Management Console: serverbasert programvare for
sentralisert administrasjon av en utstyrsparken
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne
eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk
administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
uniFLOW-kompatibel med uniFLOW-enhetsklient for pålogging
for SFP MEAP
Støttede operativsystemer

Lydstyrke*
Ved bruk: 63 dB eller mindre
Hvilemodus: 42 dB eller mindre
Lydtrykk*
Ved bruk: 48 dB
Hvilemodus: 28 dB
*Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
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Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versjon 10.7.5 og nyere
Linux*/Citrix
*Kun Internett-distribusjon

FORBRUKSARTIKLER
Alt i ett-kassetter

Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett
Kassett

046 sort (2 200 sider *)**
046H sort (6 300 sider *)**
046 cyan (2 300 sider *)**
046H cyan (5 000 sider *)**
046 magenta (2 300 sider *)**
046H magenta (5 000 sider *)**
046 gul (2 300 sider *)**
046H gul (5 000 sider *)**

*Basert på ISO/IEC 19752
**Skriveren leveres med startkassetter (sort: 1 100 sider, cyan/magenta/gul: 1 200
sider)

TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR
Utstyr

GENERELLE FUNKSJONER

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

Grensesnitt og tilkobling

MEDIEHÅNDTERING
250-arks papirkassett
50-arks multiarkmater

i-SENSYS LBP653Cdw:
ca. 20,5 kg

Driftsmiljø

*Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1 – kreves

Papirmating (standard)

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

i-SENSYS LBP653Cdw:
Papirkassett AF1 (550 ark)
i-SENSYS LBP654Cx:
Papirkassett AF1 (550 ark)
Sett for strekkodeutskrift E1
Sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller
magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller
magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1

•
Laserutskrifter i farger er laget for
dagens forretningsmessige utfordringer
og er enklere enn noen gang.

i-SENSYS BP650-serien

Rask og pålitelig laserutskrift i farger fra en funksjonsrik,
kompakt enhet, som er utviklet for å oppfylle kravene til
moderne små bedrifter.

Produktdetaljer:
Produktnavn

Mercury-kode

EAN-kode

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Produktnavn

Mercury-kode

EAN-kode

Kassettmodul AF1

0732A032AA

4549292077278

Sett for strekkodeutskrift E1

5143B001AA

-

Sett for strekkodeutskrift E1E

5143B002AA

-

Produktnavn

Mercury-kode

EAN-kode

Kassett 046 svart

1250C002AA

4549292073904

Kassett 046 H svart

1254C002AA

4549292074055

Kassett 046 gul

1247C002AA

4549292073812

Kassett 046 H gul

1251C002AA

4549292073935

Kassett 046 magenta

1248C002AA

4549292073843

Kassett 046 H magenta

1252C002AA

4549292073973

Kassett 046 cyan

1249C002AA

4549292073874

Kassett 046 H cyan

1253C002AA

4549292074017

Enhetsnavn

Mercury-kode

EAN-kode

Installasjonsservice

7950A546AA

4960999794426

3 års på stedet-service neste dag – Pack B

7950A526AA

4960999793306

Valgfritt tilbehør:

Forbruksartikler:

Easy Service Plan:

Mål- og logistikkinformasjon:
Produktnavn

Mercury-kode

Emballasje

Antall per pakke

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Vekt (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Boks

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Pall

8

1 220

910

1 165

-

Beholder 40 fot HC

368

-

-

-

-

Innholdet i esken
•
•
•
•

Hovedenhet
Kassett 046 sort (1 100 sider)
Kassett 046 cyan/magenta/gul (1 200 sider)
Strømkabel

• Startveiledning
• DVD-ROM med brukerprogramvare
• Garantikort

