•

Un partener pentru birou profesional
şi conectat, care imprimă, copiază,
scanează şi transmite faxuri1.
Imprimantă laser monocromă
conectată, care oferă
imprimare, copiere, scanare şi
trimitere de faxuri1 şi capacităţi
îmbunătăţite pentru utilizatorii
de dispozitive mobile. Ideală
pentru grupuri de lucru mici.

MF244dw

MF247dw

MF249dw

Ideală pentru birourile mici conectate

Controlaţi activitatea de la PC şi dispozitivul mobil.

• Conexiune Wi-Fi şi Ethernet plus asistenţă pentru PCL6

• Accesaţi cu uşurinţă informaţii despre imprimantă, modificaţi

pentru integrare uşoară în mediile de reţea.

• Quick First-Print, care se asigură că imprimanta se activează

după modul inactiv, oferă o viteza rapidă de imprimare de
27 ppm şi imprimarea automată pe ambele feţe, care menţin
productivitatea biroului dvs. la nivel înalt.

Smartphone? Tabletă? Nicio problemă

• Asistenţă wireless pentru Mopria™ (Android), Apple AirPrint™
(iOS) şi aplicaţia Canon PRINT Business (Android şi iOS).

Îmbunătăţiţi colaborarea prin asistență pentru cloud

• Scanaţi în cloud prin apăsarea unui singur buton, utilizând
utilitarul MF Scan.

• Imprimaţi şi scanaţi documente din serviciile populare de
stocare în cloud cu aplicaţia Canon PRINT Business.

• Conectaţi-vă la contul Google Cloud Print în câteva secunde.

Notă de subsol:
1
pentru MF247dw şi MF249dw
2
numai pentru MF249dw

setările reţelei, configuraţi agenda şi verificaţi nivelul tonerului.

Scanaţi şi partajaţi documente rapid1

• Scanaţi şi trimiteţi prin e-mail sau la hard-discurile din reţea
direct de pe dispozitivul dvs. fără ajutorul unui PC.

• Scanerul faţă-verso, care economiseşte timpul, scanează
ambele feţe ale documentului într-o singură operaţie2.

Performanţă durabilă

• Rapoartele ECO ale imprimantei ajută la monitorizarea
consumului de hârtie şi de energie.

• Imprimarea automată faţă-verso a imprimantei ajută la
menţinerea consumului zilnic de hârtie la minimum.

•
Specificaţii tehnice

Tip de aparat

Multifuncţional monocrom cu laser

Gestionarea suporturilor

Funcţii disponibile

MF244dw: imprimare, copiere şi scanare
MF247dw şi MF249dw: imprimare, copiere, scanare şi
transmitere faxuri

Tip de scaner

MF244dw şi MF247dw: scaner cu suport plat şi alimentator
automat de documente (ADF)
MF249dw: scaner cu suport plat şi alimentator duplex automat de
documente (DADF)

Alimentare cu hârtie
(standard)

MF247dw şi MF247dw:
Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală
Alimentator automat cu 35 de coli

Imprimantă
Viteză de imprimare

Pe o parte: până la 27 ppm (A4)
Faţă-verso: până la 15 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare color cu laser

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Rezoluţie de imprimare

600 x 600 dpi

Timp de imprimare a primei
pagini

Aprox. 6,0 secunde sau mai puţin

Ieşire hârtie

100 de coli

Imprimare faţă-verso

Automată

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, carte poştală, plic

Limbaje de imprimare

UFRII-LT, PCL 5e1, PCL6

Formate de hârtie

Fonturi

45 de fonturi PCL

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga şi dreapta
10 mm sus, jos, stânga şi dreapta (plic)

Casetă:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic
(COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 76,2 mm x 210 mm
Max. 216 mm x 356 mm.

Mod de economisire a
tonerului

Da

Caracteristici de imprimare
avansate

Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,
aplicaţia Canon PRINT Business

MF249dw:
Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală
DADF pentru 50 de coli

Tavă universală:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,
fişă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5), dimensiuni
particularizate: min. 76,2 mm x 127 mm max. 216 mm x 356 mm.
ADF:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, dimensiuni particularizate (l x L):
min. 105 mm x 148 mm Max. 216 mm x 356 mm

Copiator
Viteză de copiere

MF244dw şi MF247dw:
Pe o parte: până la 27 ppm (A4)
MF249dw:
Pe o parte: până la 27 ppm (A4)
Faţă-verso: până la 15 ipm (A4)

Timp de generare a primei
copii (FCOT)

Aprox. 9,0 secunde sau mai puţin

Rezoluţie de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere

Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text

Copiere faţă-verso

MF244dw şi MF247dw:
1 faţă pe 2 feţe (automat)
MF249dw: faţă-verso pe faţă-verso (automat)

Copiere multiplă

Până la 999 de exemplare

Micşorare/mărire

25-400% în trepte de 1%

Alte caracteristici

Sortare în memorie, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărţi de identitate

Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 163 g/m²
Tavă multifuncţională: 60-163 g/m²
ADF: 50 - 105 g/m²

Interfaţă şi software
Tip de interfaţă

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

Compatibilitate cu sistemul
de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server®
2012R25 / Server® 20125 / Server® 2008R25 / Server® 20085 /
Server® 2003R25/ Server® 20035 / Vista
Mac OS X versiunea 10.6 şi versiunile ulterioare
Linux6

Protocol de reţea

Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS
Scanare:
WSD-Scan (IPv4, IPv6), Email*, SMB*
(numai *MF247dw şi MF249dw)

Scaner
Tip

Color

Rezoluţie de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare

MF244dw şi MF247dw:
Monocrom pe o parte: 20 ipm (300 x 300 dpi)
Color pe o parte: 15 ipm (300 x 300 dpi)
MF249dw:
Monocrom pe o parte: 22 ipm (300 x 300 dpi)
Color pe o parte: 15 ipm (300 x 300 dpi)
Monocrom faţă-verso: 8 ipm (300 x 300 dpi)
Color faţă-verso: 5 ipm (300 x 300 dpi)

Servicii aplicaţii TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6), HTTP, HTTPS, SNTP
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 de biţi), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Administrarea imprimantei şi a
software-ului

Presto! Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Interfaţă cu utilizatorul de la distanţă (RUI),
Instrument SSID,
Instrument de stare a tonerului,

Adâncime de scanare color

24 biţi/24 biţi (intrare/ieşire)

Tonuri de gri

256 de niveluri

Compatibilitate

TWAIN , WIA, ICA

Caracteristici generale

Max. de scanare

216 mm
Numai MF247dw şi MF249dw:
TIFF/JPEG/PDF/PDF compact

Volum lunar de imprimare
recomandat

500 - 2.500 pagini pe lună

Scanare către e-mail

Ciclu de lucru

Max. 15.000 de pagini pe lună7

Scanare către PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcţie de căutare2

Memorie

512 MB

Scanare în cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG3

Panou de comandă

MF244dw: LCD alb-negru cu 5 linii
MF247dw şi MF249dw: ecran tactil LCD alb-negru cu 6 linii

Viteză modem

33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină4)

Dimensiuni cu tăvi
(L x l x H)

Mod recepţionare

Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns,
manual

MF244dw şi MF247dw:
390 mm x 371 mm x 360 mm
MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm

Rezoluţie fax

Normal: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi

Spaţiu de instalare
(L x l x H)

MF244dw şi MF247dw:
629 mm x 796 mm x 730 mm
MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm

Greutate

MF244dw: aprox. 12,1 kg
MF247dw: aprox. 12,2 kg
MF249dw: aprox. 13,1 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Fax (MF247dw şi MF249dw)

Memorie FAX

Până la 256 pagini4

Apelări rapide

Până la 104 de apelări

Apelări/destinaţii de grup

Max. 103 de apelări/max. 50 de destinaţii într-un singur grup

Difuzare secvenţială

Max. 114 destinaţii

Copiere de siguranţă în
memorie

Copiere de siguranţă în memoria permanentă a faxului (copiere de
siguranţă pe memorie flash)

Fax faţă-verso

Da (trimitere şi primire)

Alte caracteristici

Redirecţionare faxuri, acces dublu, recepţie de la distanţă, PC
Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte
de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de
administrare activitate fax

•
Specificaţii tehnice

Consum de energie

MF244dw:
Maxim: aprox. 1150 W
În standby: aprox. 4,1 W
Mod inactiv: aprox. 1,3 W8
Oprit: 0,5 W sau mai puţin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption –
TEC): 0,8 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min.
(valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire
automată: 4 ore (valoare implicită)
MF247dw şi MF249dw:
Maxim: aprox. 1150 W
În standby: aprox. 5,7 W
Mod inactiv: aprox. 1,3 W8
Oprit: 0,5 W sau mai puţin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption –
TEC): 0,8 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min.
(valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire
automată: 4 ore (valoare implicită)

Niveluri de zgomot
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Accesorii

Numai MF247dw şi MF249dw:
KIT TEL 6 (receptor de telefon)

Note de subsol
[1]

Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea direct din aplicaţie.

[2]

Scanare cu utilitarul MF Scan

[3]

Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicaţia Canon PRINT Business
Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

[5]

Scanarea în reţea nu este acceptată

[6]

 istribuţie numai pe web. Linux acceptă numai imprimarea (pentru toate modelele) şi scanarea
D
(pentru MF244dw şi MF249dw)

[7]

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

MF244dw şi MF247dw:
Presiune sonoră9:
Activ: 52 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

[8]

În modul wireless, consumul este de 2,1W

[9]

Testat în conformitate cu ISO7779 şi declarat conform ISO9296

Intensitate acustică9:
Mod activ: 66 dB sau mai puţin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puţin

[11]

Intensitate acustică9:
Mod activ: 66 dB sau mai puţin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puţin

Canon Europe
canon-europe.com

Cartuşe

[4]

MF249dw:
Presiune sonoră9:
Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

Canon Inc.
canon.com

Consumabile

[10]

Pe baza standardului ISO/IEC 19752
Imprimanta este livrată împreună cu cartuşul iniţial (900 de pagini)

•
Un partener pentru birou profesional
şi conectat, care imprimă, copiază,
scanează şi transmite faxuri1.
Imprimantă laser monocromă conectată, care oferă
imprimare, copiere, scanare şi trimitere de faxuri1 şi
capacităţi îmbunătăţite pentru utilizatorii de dispozitive
mobile. Ideală pentru grupuri de lucru mici.
Data începerii vânzării: 1 noiembrie 2016

Detalii despre produs:
Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

4549292065121

i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

4549292065060

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA

4549292064933

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Kit Telefon 6 UE (CW)

0752A065AA

4960999537214

Kit Telefon 6 UK (CW)

0752A063AA

4960999453897

Kit Telefon 6 SA (CW)

0752A064AA

4960999453927

Denumire produs

Cod Mercury

Cod EAN

Cartuş 737

9435B002AA

4549292014501

Accesorii opţionale:

Consumabile:

Dimensiuni/informaţii logistice:
Denumire produs

Cod Mercury

Tip de pachet

Cantitate per
pachet

Lungime (mm)

Lăţime (mm)

Înălţime (mm)

Greutate (kg)

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

Cutie

1

532

505

483

17

i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

Palet

8

1070

1016

968

137

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA

12

1070

1016

1451

205

Container 40ft HC

440

Ce se află în cutie?
•
•
•
•

Unitatea principală
Cartuş iniţial Canon
Cablu de alimentare cu energie
Ghid de iniţiere

Notă de subsol:
1
pentru MF247dw şi MF249dw

•
•
•

DVD-ROM cu software pentru utilizator
Card de garanţie
Cablu de telefon

