Seria i-SENSYS LBP650

•

Concepută pentru provocările
companiilor de astăzi, imprimarea
laser color este acum mai simplă
decât oricând.
Imprimarea laser color rapidă,
fiabilă, de la o unitate cu
numeroase funcţii, compactă,
concepută pentru a îndeplini
cererile companiilor mici de astăzi.

LBP654Cx
LBP653Cdw

Ecran tactil intuitiv

Viteze de imprimare mai rapide

Bucuraţi-vă de acces uşor, rapid. la funcţiile LBP654Cx, cu ecranul
tactil elegant de 12,7 cm (5”). Afişajul fără taste permite utilizatorilor
să navigheze prin funcţiile încorporate cu o simplă atingere,
contribuind la economia de timp şi la îmbunătăţirea eficienţei.
Dispunerea clară şi designul intuitiv oferă utilizatorilor acces rapid la
funcţiile pe care le solicită frecvent, cu o instruire minimă.

Pentru companiile mici, productivitatea este crucială. Prin urmare,
Canon a efectuat revizia motorului seriei LBP650, pentru a oferi
viteze de imprimare de până la 27 de pagini pe minut. Această
performanţă rapidă creşte eficienţa utilizatorului, fără a compromite
calitatea şi produce rezultate fiabile şi impresionante, de fiecare
dată.

Aplicaţii inovatoare

Culoare creată pentru a impresiona

LBP654Cx oferă aplicaţii care fac economie de timp, create pentru
a face imprimarea mai uşoară şi pentru a îmbunătăţi eficienţa
utilizatorului. Application Library permite imprimarea de forme,
de modele şi de alte documente printr-o singură apăsare, fără a
fi necesară conectarea unui dispozitiv. În plus, poate fi creat un
economizor de ecran personalizat, care afişează mesaje importante
utilizatorilor când se află în modul standby.

Noua tehnologie laser de la Canon îmbunătăţeşte imprimările cu
nuanţe captivante, care atrag atenţia. În ciuda vitezelor rapide de
imprimare, gama LBP650 nu face compromisuri când vine vorba
despre calitate, folosind culori impresionante şi vibrante, care
sporesc impactul asupra oricărui document. Astfel, indiferent dacă
se adresează obiectivelor de vânzări, de marketing sau doar celor
interne, imprimantele Canon LBP650 scot în evidenţă comunicaţiile
dvs.

Mobilizarea companiilor mici
Concepută pentru a face faţă solicitărilor companiilor mici de
astăzi, seria LBP650 conţine asistenţă AirPrint (Apple) şi Mopria
(Android), care permite utilizatorilor să valorifice întregul potenţial
al dispozitivelor lor mobile. Cu funcţii precum NFC şi coduri QR
pentru cuplare la LBP654Cx, care permite accesul rapid şi comod la
imprimantă, cu conectivitate Wireless Direct, permiţând utilizatorilor
să imprime fără a fi nevoie de date sigure de conectare la reţea.
Aplicaţia mobilă Canon PRINT Business deserveşte, de asemenea, o
gamă de instrumente utile, pentru a îmbunătăţi modul de lucru mobil.

Mai puţine cheltuieli, mai mult timp de funcţionare
Menţinând întreţinerea la minimum, seria LBP650 conţine
un sistem automat de scoatere a sigiliului tonerului, ceea ce
conduce la înlocuirea uşoară a consumabilelor. În plus, cartuşele
multifuncţionale (şi opţional cele cu randament ridicat) menţin
imprimanta în funcţiune pentru mai mult timp, în timp ce
monitorizarea consumabilelor ajută companiile mici să-şi planifice
mai eficient achiziţia de consumabile.

Seria i-SENSYS LBP650

•
Accesorii opţionale

Modul casetă de alimentare-AF1

Kit de imprimare coduri de bare- E1E (Disponibil pe LBP654Cx)

• Casetă de hârtie pentru 550 de coli suplimentare, 1 unitate

• Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea

poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit de imprimare coduri de bare- E1 (Disponibil pe LBP654Cx)

codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include
un certificat de acces la licenţă pentru activare.

• Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea
codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie,
include un certificat de acces la licenţă pentru activare.

i-SENSYS LBP654Cx

Unitate principală

Unitatea principală + 1 modul
casetă de alimentare-AF1

•
Specificaţii tehnice

MOTOR IMPRIMANTĂ

Seria i-SENSYS LBP650

Dimensiuni (L x A x Î)

Viteză de imprimare

O faţă: p
 ână la 27 ppm (A4)
Până la 49 ppm (A5-Peisaj)
Faţă-verso: până la 21,9 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

Timp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire a primei pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puţin
Monocrom aprox.: 8,3 secunde sau mai puţin

Volum lunar de imprimare
recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună*
*Ciclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură
lună de vârf. Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce
durata de viaţă a produsului

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga şi dreapta

Caracteristici de imprimare
avansate

i-SENSYS LBP653Cdw:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business
i-SENSYS LBP654Cx:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare coduri de bare*
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business

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

i-SENSYS LBP654Cx:
Aprox. 21 kg
Temperatură: 10 - 30º C (50 - 86º F)
Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)

Panou de comandă

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Sarcină, Eroare şi Mod economic),
butoane, tastatură numerică cu 10 taste
i-SENSYS LBP654Cx:
Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

CONTROLER
Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea
direct din aplicaţie.

Fonturi

Alimentare cu hârtie (opţional)

Casetă pentru 550 de coli

Ieşire hârtie

150 de coli

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subţire, hârtie
colorată, hârtie lucioasă, etichetă, carte poştală, plic

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept,
16K, carte poştală, plic (COM10, DL, C5),
Formate atipice: min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
Tavă universală:
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept,
16K, carte poştală, fişă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),
Formate atipice: min 76,2 x 127 mm max. 215,9 x 355,6 mm.
Casetă (opţional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte
poştală, plic (COM10, DL, C5), formate atipice: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm.

Greutatea hârtiei

Casetă (standard şi opţională): 52 - 163 g/m²
(Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)
Tavă multifuncţională: 60 - 176 g/m²
(Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)

Imprimare faţă-verso

Automată
Casetă (standard şi opţională):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,
Formate atipice - Min. 176 x 250 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
60-163 g/m²

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

Interfaţă şi conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless
802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Administrare software şi
imprimantă

i-SENSYS LBP653Cdw:
Interfaţă cu utilizatorul de la distanţă (RUI),
gestionarea ID-urilor de departamente,
instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance
de la distanţă, precum citirea datelor contorului, administrarea
automată a consumabilelor şi diagnosticarea de la distanţă.

GESTIONAREA
SUPORTURILOR
Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aprox. 20,5 kg

Mediu de utilizare

*Accesoriu - Kit de imprimare coduri de bare E1 - obligatoriu

Alimentare cu hârtie (standard)

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

i-SENSYS LBP654Cx:
Interfaţă cu utilizatorul de la distanţă (RUI),
gestionarea ID-urilor de departamente,
instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance
de la distanţă, precum citirea datelor contorului, administrarea
automată a consumabilelor şi diagnosticarea de la distanţă.
Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de
conectare uniFLOW pentru SFP MEAP
Compatibilitate cu sisteme de
operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.7.5 şi versiunile ulterioare
Linux*/Citrix
*Distribuţie numai pe web

CONSUMABILE
Cartuşe multifuncţionale

Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş

040 negru (2.200 de pagini*)**
046H negru (6.300 de pagini *)**
046 cyan (2.300 de pagini *)**
046H cyan (5.000 de pagini *)**
046 magenta (2.300 de pagini *)**
046H magenta (5.000 de pagini *)**
046 galben (2.300 de pagini *)**
046H galben (5.000 de pagini *)**

*Pe baza standardului ISO/IEC 19752
** Imprimanta este livrată împreună cu cartuşul iniţial (negru: 1,100, C/M/G: 1.200
de pagini)

ACCESORII/OPŢIUNI
CARACTERISTICI GENERALE

Articole

Cerinţe privind alimentarea

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.400 W sau mai puţin
Standby: aprox. 17,6 W sau mai puţin
Mod inactiv: aprox. 0,6 W sau mai puţin*
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption –
TEC): 1,0 kWh/săptămână
Pentru informaţii detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să
vizitaţi: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*În modul wireless, consumul este de 0,8 W

Nivel de zgomot

Intensitate acustică*
Activ: 63 dB sau mai puţin
Standby: 42 dB sau mai puţin
Presiune sonoră*
Activ: 48 dB
Standby: 28 dB
*Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ediţie în limba română
© Canon Europa N.V.,2017

i-SENSYS LBP653Cdw:
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)
i-SENSYS LBP654Cx:
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)
Kit de imprimare coduri de bare – E1
Kit de imprimare coduri de bare – E1E
MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID
sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID
sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1

•
Concepută pentru provocările companiilor
de astăzi, imprimarea laser color este
acum mai simplă decât oricând.

Seria i-SENSYS LBP650

Imprimarea laser color rapidă, fiabilă de la o unitate cu
numeroase funcţii, compactă, concepută pentru a îndeplini
cererile companiilor mici de astăzi.

Detalii despre produs:
Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Modul de alimentare a casetei-AF1

0732A032AA

4549292077278

Kit de imprimare coduri de bare – E1

5143B001AA

4960999689951

Kit de imprimare coduri de bare – E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Cartuş 046 negru

1250C002AA

4549292073904

Cartuş 046 H negru

1254C002AA

4549292074055

Cartuş 046 galben

1247C002AA

4549292073812

Cartuş 046 H galben

1251C002AA

4549292073935

Cartuş 046 magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartuş 046 H magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartuş 046 cyan

1249C002AA

4549292073874

Cartuş 046 H cyan

1253C002AA

4549292074017

Nume articol

Cod Mercury

Cod EAN

Serviciu de instalare

7950A546AA

4960999794426

Pachetul de service B oferit pe loc a doua zi, timp de 3 ani

7950A526AA

4960999793306

Accesorii opţionale:

Consumabile:

Plan facil de service:

Dimensiuni/informaţii logistice:
Nume produs

Cod Mercury

Tip de pachet

Cantitate per
pachet

Lungime (mm)

Lăţime (mm)

Înălţime (mm)

Greutate (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Cutie

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Palet

8

1.220

910

1.165

-

Container 40ft HC

368

-

-

-

-

Ce se află în cutie?
•
•
•
•

Unitatea principală
Cartuş 046 negru (1.100 de pagini)
Cartuş 046 cyan/magenta/galben (1.200 de pagini)
Cablu de alimentare cu energie

• Ghid de iniţiere
• Software pentru utilizator DVD-ROM
• Card de garanţie

