Družina i-SENSYS LBP650

•

Barvno lasersko tiskanje še nikoli ni
bilo tako enostavno – predstavljamo
rešitev, ki je popolnoma prilagojena
sodobnim poslovnim
izzivom.
To je kompaktna naprava s številnimi
funkcijami, ki zagotavlja hitro,
zanesljivo barvno lasersko tiskanje
in izpolnjuje vse zahteve majhnih
sodobnih poslovnih okolij.

LBP654Cx

LBP653Cdw

Intuitiven zaslon na dotik

Višje hitrosti tiskanja

12,7-centimetrski (5-palčni) zaslon na dotik omogoča hiter,
enostaven dostop do vseh funkcij modela LBP654Cx. Na zaslonu
brez tipk lahko uporabniki z dotikom krmarijo med vgrajenimi
funkcijami in tako prihranijo čas ter izboljšajo učinkovitost. Jasna
postavitev in intuitivna zasnova poskrbita, da uporabniki hitro
osvojijo uporabo zaslona in lahko uživajo v hitrem dostopu do
funkcij, ki jih najpogosteje uporabljajo.

Za majhna podjetja je ključna čim višja produktivnost. Canon je
zato izboljšal mehanizem tiskalnikov družine LBP650, ki poskrbi za
hitrosti tiskanja do 27 strani na minuto. Tako lahko tiskalnik izboljša
učinkovitost delovnih postopkov in hkrati zagotavlja visoko stopnjo
kakovosti ter vedno poskrbi za zanesljive, izjemne natise.

Inovativni programi
Model LBP654Cx nudi programe, s katerimi uporabniki prihranijo
čas, saj omogočajo enostavnejše tiskanje in izboljšajo učinkovitost.
Knjižnica programov omogoča tiskanje obrazcev, predlog in drugih
dokumentov z eno potezo in brez povezovanja dodatnih naprav.
Na voljo je tudi možnost prilagojenega ohranjevalnika zaslona, ki v
stanju pripravljenosti prikazuje pomembna sporočila.
Delo z mobilnimi napravami v majhnih podjetjih
Družina LBP650 izpolnjuje zahteve sodobnih majhnih podjetij,
saj se ponaša s podporo za program AirPrint (Apple) in storitev
Mopria (Android), da lahko uporabniki izkoristijo ves potencial svojih
mobilnih naprav. LBP654Cx omogoča tudi seznanjanje s funkcijo
NFC in kodo QR, ki prinaša hiter in priročen dostop do tiskalnika,
gosti pa lahko svobodno tiskajo s povezavo Wireless Direct, pri
čemer ne potrebujejo poverilnic za varno povezavo z omrežjem.
Program Canon PRINT Business za mobilne naprave nudi številne
priročne pripomočke za še učinkovitejše delo z mobilnimi napravami.

Barve, ki očarajo
Canonova nova laserska tehnologija izboljša kakovost natisov in
poskrbi za neverjetne odtenke, ki pritegnejo pozornost. Serija
LBP650 se ponaša z visokimi hitrostmi tiskanja, a kljub temu
zagotavlja neprekosljivo kakovost in živahne barve, ki poživijo vsak
dokument. Ne glede na to, ali gre za prodajo, trženje ali notranje
potrebe – tiskalniki Canon LBP650 dvignejo vaše dokumente na
novo raven.
Manj vzdrževanja, večja učinkovitost
Serija tiskalnikov LBP650 zahteva minimalno stopnjo vzdrževanja,
saj je opremljena s sistemom za samodejno odstranitev tesnilnega
traku tonerja, ki poskrbi za preprostejšo zamenjavo potrošnega
materiala. Z večnamenskimi kartušami (z možnostjo večjega
izkoristka) tiskalnik deluje dlje, vgrajen nadzor potrošnega materiala
pa majhnim podjetjem omogoča, da lahko učinkoviteje načrtujejo
dobavo potrošnega materiala.

Družina i-SENSYS LBP650

•
Izbirna dodatna oprema

Kasetni podajalni modul – AF1

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E (na voljo za LBP654Cx)

• Dodatna kaseta za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu

glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1 (na voljo za LBP654Cx)

kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo
potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu

kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za
licenčni dostop za aktivacijo.

i-SENSYS LBP654Cx

Glavna enota

Glavna enota + 1 kasetni
podajalni modul – AF1

•
Tehnične specifikacije

TISKALNI MEHANIZEM

Družina i-SENSYS LBP650

Dimenzije (Š x G x V)

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 27 strani na minuto (A4),
do 49 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 21,9 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj
Črno-belo: približno 8,3 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec*

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

Teža

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

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 ºC (od 50 do 86 ºF)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka,
varčevanje z energijo), gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami
i-SENSYS LBP654Cx:
12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu
visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka.

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

UPRAVLJALNIK

Funkcije naprednega tiskanja

i-SENSYS LBP653Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program
Canon PRINT Business

Hitrost procesorja

800 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS LBP654Cx:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod*
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program
Canon PRINT Business
*Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1

*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno
tiskanje iz programa.

Pisave

i-SENSYS LBP654Cx:
93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično
802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

i-SENSYS LBP653Cdw:
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
upravljanje ID-jev oddelkov,
orodje za stanje tonerja,
iW Management Console: strežniška programska oprema za
centralizirano upravljanje skupine naprav.
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno
upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

DELO Z MEDIJI
Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 50 listov

Podajanje papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni
papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5),
velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch),
velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Kaseta (izbirno):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica,
ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm,
najv. 215,9 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 52 do 163 g/m²
(do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Ročni pladenj: od 60 do 176 g/m²
(do 200 g/m² pri svetlečem papirju)

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta (standardna in izbirna):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m2

i-SENSYS LBP654Cx:
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
upravljanje ID-jev oddelkov,
orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za
centralizirano upravljanje skupine naprav.
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno
upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav
uniFLOW za SFP MEAP
Združljivost z operacijskimi
sistemi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows®
Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
Server® 2008
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejše
Linux*/Citrix
*Samo spletna distribucija

POTROŠNI MATERIAL
Večnamenske barvne kartuše

Črna kartuša 046 (2200 strani *)**
Črna kartuša 046H (6300 strani *)**
Cijan kartuša 046 (2300 strani *)**
Cijan kartuša 046H (5000 strani *)**
Magenta kartuša 046 (2300 strani *)**
Magenta kartuša 046H (5000 strani *)**
Rumena kartuša 046 (2300 strani *)**
Rumena kartuša 046H (5000 strani *)**
*Glede na ISO/IEC 19752
**Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: 1100 strani, C/M/R: 1200 strani)

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI

OSNOVNE FUNKCIJE
Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1400 W ali manj
Stanje pripravljenosti: približno 17,6 W ali manj
Mirovanje: približno 0,6 W ali manj*
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,0 kWh na teden
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*V brezžičnem načinu bo poraba 0,8 W

Raven hrupa

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

Zvočna moč*
Med delovanjem: 63 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
Raven hrupa*
Med delovanjem: 48 dB
V stanju pripravljenosti: 28 dB
*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenska različica
© Canon Europa N.V., 2017

Elementi

i-SENSYS LBP653Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
i-SENSYS LBP654Cx:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali
magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali
magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

•
Barvno lasersko tiskanje še nikoli ni bilo
tako enostavno – predstavljamo rešitev,
ki je popolnoma prilagojena sodobnim
poslovnim izzivom.

Družina i-SENSYS LBP650

To je kompaktna naprava s številnimi funkcijami, ki
zagotavlja hitro, zanesljivo barvno lasersko tiskanje in
izpolnjuje vse zahteve majhnih sodobnih poslovnih okolij.

Podrobnosti o izdelku:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Kasetni podajalni modul – AF1

0732A032AA

4549292077278

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1

5143B001AA

4960999689951

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Črna kartuša 046

1250C002AA

4549292073904

Črna kartuša 046 H

1254C002AA

4549292074055

Rumena kartuša 046

1247C002AA

4549292073812

Rumena kartuša 046 H

1251C002AA

4549292073935

Magenta kartuša 046

1248C002AA

4549292073843

Magenta kartuša 046 H

1252C002AA

4549292073973

Cijan kartuša 046

1249C002AA

4549292073874

Cijan kartuša 046 H

1253C002AA

4549292074017

Ime elementa

Koda Mercury

Koda EAN

Namestitev

7950A546AA

4960999794426

Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo – paket B

7950A526AA

4960999793306

Izbirna dodatna oprema:

Potrošni material:

Storitev Easy Service Plan:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Koda Mercury

Oblika paketa

Količina na paket

Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Teža (kg)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Škatla

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Paleta

8

1220

910

1165

–

Zabojnik, 40 čevljev, HC

368

–

–

–

–

Vsebina embalaže
•
•
•
•

Glavna enota
Črna kartuša 046 (1100 strani)
Cijan/magenta/rumena kartuša 046 (1200 strani)
Napajalni kabel

• Začetna navodila
• DVD-plošča z uporabniško programsko opremo
• Garancijska kartica

