Série i-SENSYS MF730

•

Soluções completas e eficientes de
impressão laser a cores para PME
modernas.
Com velocidades de impressão
rápidas e funções inovadoras
como o ecrã tátil de 12,7 cm e a
Biblioteca de Aplicações, a série
MF730 dita um novo padrão em
termos de impressão laser a cores
multifunções.

MF732Cdw

MF734Cdw

MF735Cx

Utilização elegante do ecrã tátil

Ligação direta sem fios

A série MF730 apresenta um ecrã tátil a cores de 12,7 cm, o que
permite uma utilização rápida por parte do utilizador. Com todas
as funções a um só toque de distância, as operações de impressão,
digitalização e cópia são mais fáceis do que nunca, o que permite
que todas as funções sejam de acesso fácil e intuitivo. A Biblioteca
de Aplicações da MF735Cx permite que o ecrã seja personalizado
para adequação às necessidades de todos os locais de trabalho.

A impressão sem fios pode representar um desafio substancial
de segurança, quando os visitantes e os utilizadores ocasionais
necessitarem de acesso seguro à rede. A série MF730 resolve este
problema através da disponibilização de ligação direta sem fios. Os
utilizadores podem, agora, ligar-se diretamente à impressora por
Wi-Fi, eliminando potenciais riscos de segurança sem comprometer
a conveniência.

Aplicações para melhorar a eficiência

Desempenho e precisão

A Biblioteca de Aplicações também alberga várias funções criadas
para ajudar os utilizadores a trabalharem de forma mais rápida
e inteligente. Entre as opções personalizáveis, a MF735Cx pode
ser configurada para disponibilizar destinos de digitalização
predefinidos (por exemplo, e-mail), impressão a pedido de
documentos de utilização frequente e, inclusive, exibir o estado
dos consumíveis. Os utilizadores também beneficiam de funções
inovadoras, como cópia ecológica, com a qual é possível agrupar
até oito páginas numa única folha, proporcionando uma cópia mais
económica.

Graças à nova tecnologia de cor, a série MF730 reformula aquilo que
as impressoras laser a cores podem produzir. Já não é necessário
abdicar da qualidade de cor em prol da eficiência, com a produção
de impressões vibrantes a um ritmo impressionante de até 27
páginas por minuto. As comunicações internas, os materiais de
marketing e quaisquer outros documentos impressos internamente
podem, agora, ser produzidos em tonalidades dinâmicas e
marcadas, chamando a atenção do destinatário pretendido.

Criada para trabalhar em movimento
A série MF730 foi criada para se adaptar na perfeição aos
ambientes de trabalho modernos e móveis. É compatível com
AirPrint (Apple) e Mopria (Android), e esta gama inovadora
de impressoras multifunções também disponibiliza NFC e
emparelhamento de código QR, o que permite que os utilizadores
imprimam a partir de dispositivos móveis com maior rapidez e
facilidade. Os utilizadores podem, inclusive, ligar-se a plataformas
de armazenamento cloud através da aplicação Canon PRINT
Business, proporcionando níveis superiores de colaboração e
integração.

Manutenção reduzida
Beneficie de uma manutenção da impressora sem frustrações
graças à instalação melhorada e mais simples dos consumíveis.
A remoção automática do selo permite que as cartridges de
toner sejam substituídas com maior rapidez e facilidade do que
nunca, com menos tempo de inatividade da impressora e menos
desperdício. Também estão disponíveis cartridges de elevado
rendimento, reduzindo, ainda mais, as exigências de manutenção.
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•
Acessórios opcionais

Módulo de alimentação por cassete-AF1

• Cassete de papel de 550 folhas adicionais, pode ser
adicionada 1 unidade à unidade principal.

Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
(disponível na MF735Cx)

• Envie PDF encriptados e adicione a assinatura digital do

dispositivo a ficheiros PDF. Este kit, entregue eletronicamente,
inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de impressão de códigos de barras-E1
(disponível na MF735Cx)

• Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão
de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui
um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de telefone 6 (disponível na MF734Cdw e MF735Cx)

• Auscultador de telefone opcional para a função de fax.

Kit de impressão de códigos de barras-E1E
(disponível na MF735Cx)

• Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão
de códigos de barras. Este kit, entregue eletronicamente,
inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

i-SENSYS MF735Cx

Unidade principal

Unidade principal + 1 módulo de
alimentação por cassete-AF1

•
Características técnicas
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Tipo de equipamento

Impressora multifunções laser a cores

SCANNER

Funções disponíveis

i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão, Cópia e Digitalização

Tipo

Cor

Resolução de digitalização

Ótica: Até 600 x 600 ppp
Melhorada: até 9600 x 9600 ppp

Velocidade de digitalização

i-SENSYS MF732Cdw:
Uma face em monocromático: 27 ipm (300 x 600 ppp)
Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 ppp)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Impressão, Cópia, Digitalização e Fax
IMPRESSORA
Velocidade de impressão

Uma face: até 27 ppm (A4)
Até 49 ppm (A5-Horizontal)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Uma face em monocromático: 27 ipm (300 x 600 ppp)
Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 ppp)
Frente e verso em monocromático: 47 ipm (300 x 600 ppp)
Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 ppp)

Frente e verso: até 21,9 ipm (A4)
Método de impressão

Impressão laser a cores

Qualidade de impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Resolução de impressão

600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento
Tempo de saída da primeira
impressão
Linguagens da impressora

Profundidade de cor da
digitalização

24 bits/24 bits (entrada/saída)

Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar

Tons de cinzento

256 níveis

A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 8,3 segundos ou menos

Compatibilidade

TWAIN , WIA, ICA

Máx. máx. de digitalização

216 mm

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

Digitalização para e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável,
PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

*Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a
impressão direta a partir da aplicação.

Tipos de letra

i-SENSYS MF732Cdw:
45 tipos de letra PCL

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para PC

i-SENSYS MF734Cdw:
45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável,
PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

i-SENSYS MF735Cx:
93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript
Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita
10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)

Modo de poupança de toner

Sim

Funcionalidades de impressão
avançadas

i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
Aplicação Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
Aplicação Canon PRINT Business
i-SENSYS MF735Cx:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB
(JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de códigos de barras*
Touch & Print (NFC)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in,
Aplicação Canon PRINT Business

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para dispositivo
de memória USB

Velocidade de cópia

Uma face (A4): até 27 ppm
Frente e verso (A4): até 21,9 ipm

Tempo de saída da primeira
cópia (FCOT)

ADF (A4):
A cores aprox. 12,0 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 10,2 segundos ou menos
Vidro de exposição (A4):
A cores aprox. 11,3 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 9,8 segundos ou menos

Resolução de cópia

Até 600 x 600 ppp

Modos de cópia

Texto/Foto/Mapa (predefinição), Texto/Foto/Mapa (qualidade),
Imagem Impressa, Texto

Cópia frente e verso

Frente e verso para Frente e verso (automático)

Várias cópias

Até 999 cópias

Redução/Ampliação

25 - 400% em incrementos de 1%

Outras funções

Apagar Moldura, Ordenar, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão de
identificação

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável,
PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*
*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável
i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável,
PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*
*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
*Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business

iFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAX
Velocidade do modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kbps (até 3 segundos/página*)
*Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

Modo de receção

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta,
Manual

Resolução de fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standard: 200 x 100 ppp
Fina: 200 x 200 ppp
Superfina: 200 x 400 ppp
Ultrafina: 400 x 400 ppp

Memória de FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Até 512 páginas*

*Acessório - é necessário o Kit de impressão de códigos de barras E1 ou o Kit de
impressão de códigos de barras E1E

FOTOCOPIADORA

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

** Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

Marcações rápidas

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Até 281 marcações

Marcações por grupos/
destinos

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Máx. 199 marcações/Máx. 199 destinos

Transmissão sequencial

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Máx. 310 destinos

Cópia de segurança da
memória

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Memória de reserva de fax permanente
(reserva com memória flash)

Fax frente e verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Sim (Transmissão e Receção)

Outras funções

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Receção Remota,
Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática,
Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade
do fax, Relatório de gestão de atividade do fax

•
Características técnicas
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GESTÃO DO MATERIAL DE
IMPRESSÃO
Tipo de scanner

Software e gestão da
impressora
i-SENSYS MF732Cdw:
Vidro de exposição, ADF
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Vidro de exposição, ADF frente e verso (de uma só passagem)

Entrada de papel (standard)

Cassete para 250 folhas
Tabuleiro multifunções para 50 folhas
ADF para 50 folhas

Entrada de papel (opcional)

Cassete para 550 folhas

Saída de papel

150 folhas

Tipos de material de impressão

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel
colorido, papel brilhante, etiqueta, postal, envelope

Formatos do material de
impressão

Cassete (Standard):
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Postal, Envelope (COM10, DL, C5),
Formatos personalizados: Mín. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.
Tabuleiro multifunções:
A4, A5, A5 (Horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch),
Tamanhos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm , máx. 215,9 x 355,6 mm.
Cassete (opcional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal,
Envelop (COM10, DL, C5), Tamanhos personalizados:
mín. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.
ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Tamanhos personalizados:
Mín. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm

Gramagens do material de
impressão

Cassete (standard e opcional):
52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante)
Tabuleiro multifunções:
60 a 176 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante)
ADF: 50 a 105 g/m²

Impressão frente e verso

Automática
Cassete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Tamanho personalizado - mín. 176 x 250 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm
60 a 163 g/m2

INTERFACE E SOFTWARE
Tipo de interface

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios

Requisitos
Compatibilidade

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
Server® 2008/Vista
Mac OS X versão 10.7.5 e posterior
Linux*/Citrix
®

®

®

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a
gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática
de consumíveis e diagnósticos remotos. Compatibilidade
com uniFLOW integrada com uniFLOW Login Device Client
incorporado
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Volume de impressão mensal
recomendado

750 - 4000 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 50 000 páginas por mês
*Ciclo de trabalho: número máximo de páginas impressas para um único mês de
produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho
recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

Velocidade do processador

800 MHz x2

Memória

1 GB

Painel de controlo

Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm

Dimensões com tabuleiros
(L x P x A)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

Espaço para instalação
(L x P x A)

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Peso

Aprox. 26,5 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Fonte de alimentação

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1400 W
Em espera: aprox. 17,7 W
Modo Sleep: aprox. 0,8 W
Consumo elétrico típico (TEC): 1,0 kWh/semana (230 V)
Para obter informações detalhas relativas aos regulamentos de
Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx

Níveis de ruído

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Pressão sonora*:
Ativa: 48 dB
Em espera: 28 dB

®

*Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão.

Protocolo de rede

i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão:
LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6)
Digitalização:
E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP
Serviços de aplicação TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestão:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Segurança (com fios):
Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
Segurança (sem fios):
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Impressão:
LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6)
Digitalização:
E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP,
iFAX
Serviços de aplicação TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestão:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Segurança (com fios):
Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
Segurança (sem fios):
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a
gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de
consumíveis e diagnósticos remotos.

Potência sonora*:
Ativa: 63 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos
i-SENSYS MF735Cx:
Pressão sonora*:
Ativa: 48 dB
Em espera: 29 dB
Potência sonora8:
Ativa: 62 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos
*Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

CONSUMÍVEIS
Cartridges

Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge

046 Preto (2200 páginas*)**
046H Preto (6300 páginas*)**
046 Ciano (2300 páginas*)**
046H Ciano (5000 páginas*)**
046 Magenta (2300 páginas*)**
046H Magenta (5000 páginas*)**
046 Amarelo (2300 páginas*)**
046H Amarelo (5000 páginas*)**

*Com base na ISO/IEC 19798
**A impressora é fornecida com cartridges iniciais de Preto: 2200 páginas, C/M/Y:
1 200 páginas

ACESSÓRIOS/OPÇÕES
Itens

i-SENSYS MF732Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1 (cassete de 550 folhas)
i-SENSYS MF734Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1 (cassete de 550 folhas)
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)
i-SENSYS MF735Cx:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1 (cassete de 550 folhas)
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)
Kit de impressão de códigos de barras-E1
Kit de impressão de códigos de barras-E1E
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou
cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard - B1
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

•
Soluções completas e eficientes de
impressão laser a cores para PME modernas.
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Com velocidades de impressão rápidas e funções
inovadoras como o ecrã tátil de 12,7 cm e a Biblioteca de
Aplicações, a série MF730 dita um novo padrão em termos
de impressão laser a cores multifunções.

Detalhes do produto:
Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

4549292068207

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

4549292068276

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

4549292068320

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Módulo de alimentação por cassete-AF1

0732A032AA

4549292077278

Kit de impressão de códigos de barras-E1

5143B001AA

4960999689951

Kit de impressão de códigos de barras-E1E

5143B002AA

-

Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

9594B002AA

-

Kit de telefone 6 EU (CW)

0752A054AA

4960999453910

Acessórios opcionais:

•
Soluções completas e eficientes de
impressão laser a cores para PME modernas.
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Com velocidades de impressão rápidas e funções
inovadoras como o ecrã tátil de 12,7 cm e a Biblioteca de
Aplicações, a série MF730 dita um novo padrão em termos
de impressão laser a cores multifunções.

Consumíveis:
Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Cartridge 046 Preto

1250C002AA

4549292073904

Cartridge 046 H Preto

1254C002AA

4549292074055

Cartridge 046 Amarelo

1247C002AA

4549292073812

Cartridge 046 H Amarelo

1251C002AA

4549292073935

Cartridge 046 Magenta

1248C002AA

4549292073843

Cartridge 046 H Magenta

1252C002AA

4549292073973

Cartridge 046 Ciano

1249C002AA

4549292073874

Cartridge 046 H Ciano

1253C002AA

4549292074017

Nome do produto

Código Mercury

Código EAN

Serviço de instalação

7950A546AA

4960999794426

3 anos de assistência no local no dia seguinte-Pacote C

7950A527AA

4960999793313

Easy Service Plan:

Informações de medição/logística:
Nome do produto

Código Mercury

Estilo da embalagem

Quantidade por
embalagem

Comprimento
(mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Peso (kg)

i-SENSYS MF732Cdw

1474C013AA

Caixa

1

592

571

588

34

i-SENSYS MF734Cdw

1474C008AA

Palete

8

1190

1150

1176

-

i-SENSYS MF735Cx

1474C001AA

Contentor 40ft HC

288

-

-

-

-

Conteúdo da caixa
• Unidade principal

• Cabo de linha telefónica

• Cartridge 046 Preto (2200 páginas)

• Manual de iniciação

• C
 artridge 046 Ciano/Magenta/Amarelo inicial
(1 200 páginas)

• DVD-ROM do software de utilizador

• Cabo de alimentação

• Cartão de garantia

