MF512x MF515x

•

Ti vsestranski tiskalniki za
velikost listov A4 za delovne
skupine združujejo neverjetno
produktivnost in enostavno
uporabo.
Ti črno-beli večnamenski laserski
tiskalniki za velikost listov
A4 so prilagojeni za delovne
skupine, ki potrebujejo hitre in
profesionalne zmožnosti tiskanja
v kompaktnih napravah z vsemi
funkcijami, ki so ustvarjene za
prilagodljivo delo.

Večja produktivnost v pisarni
• Črno-beli večnamenski laserski tiskalniki za velikosti listov A4
omogočajo tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov*.
• Hitro, kakovostno tiskanje in kopiranje z neverjetno hitrostjo
do 40 strani na minuto.
• Idealni za majhne delovne skupine, ki želijo povečati
produktivnost.
• Zmogljive funkcije in zmožnosti v kompaktni napravi, ki se
odlično prilega manjšim prostorom.
• Barvni zaslon na dotik omogoča enostavno upravljanje za
vse uporabnike.
• Kapaciteta 600 listov in tehnologija hitrega prvega natisa
takoj po zagonu omogočata učinkovitejše delo vaših ekip.
• Občutljivi dokumenti so zaščiteni s funkcijo varnega tiskanja,
ki pri tiskanju iz namiznega računalnika ali mobilne naprave
dokumente zaščiti s kodo PIN.

Napredno deljenje dokumentov
• Pripomoček za skeniranje MF (za namizne/prenosne
računalnike) omogoča vsestranskost skeniranja.
• S programom Canon PRINT Business (za mobilne naprave)
lahko uporabljate priljubljene storitve shranjevanja v oblaku,
kot sta Google Drive in DropBox.
• Zajem, digitalizacija in skupna raba dokumentov kadar koli
in kjer koli.

Prilagodljivo delo
• Zaradi obsežne podpore za program Apple AirPrint (iOS) in
storitev Mopria (Android) lahko vaša delovna skupina tiska iz
katere koli omogočene naprave.
• Izkoristite širok izbor naprednejših funkcij s programom
Canon PRINT Business za mobilne naprave.
• Povezava naprav z računom Google Cloud Print v le
nekaj sekundah.

Ugodno in trajnostno lastništvo
• Zaradi posebne zasnove Canonovih večnamenskih kartuš ob
vsaki menjavi tonerja zamenjate tudi vse ključne komponente.
• Nizka poraba energije v načinih mirovanja in pripravljenosti.
• Samodejno obojestransko tiskanje za zmanjšanje količine
odpadkov.
• Pametna funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z energijo.

TISKANJE
* Na

voljo samo pri modelih MF515x

Pametne omrežne zmožnosti
• Prilagodljive omrežne zmožnosti, kot sta brezžična in
ethernetna povezava.
• Popolna podpora za jezika tiskalnikov PCL5e/6 in Adobe
PostScript omogoča enostavno integracijo v vaš nabor naprav.
• Možnosti servisiranja na daljavo in podpora za Canonov
sistem uniFLOW skupinam za upravljanje storitev tiskanja
zagotavljajo nemoteno upravljanje.

KOPIRANJE SKENIRANJE POŠILJANJE
FAKSOV*

Wi-Fi

•
Izbirna dodatna oprema

MF512x MF515x

Podajalnik papirja PF-45

Slušalka – J1 (na voljo pri modelih MF515x)

• Dodatna kaseta za 500 listov papirja, glavni enoti lahko

• Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa.

dodate 2 kaseti.

Bralnik kartic za kopiranje – F1

Vrsta navadnega podstavka – L1

• Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete.

• Sistem za nadzor kartic poenostavi postopek prijave
upravljanja ID-jev oddelkov.

Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1

• Ta dodatek se uporablja za priklop izdelkov MiCard PLUS ali

• Ta komplet se uporablja za priklop bralnika kartic za kopiranje

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1

Komplet vmesnika za nadzor – C1

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

• Ta komplet je potreben za namestitev bralnikov kartic drugih

Mi Card Multi podjetja NTware na napravo.

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

F1 na napravo.

proizvajalcev ali prodajnih avtomatov na napravo.

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu
kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo
potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

i-SENSYS MF512x in MF515x

Glavna enota

Glavna enota + 1 podajalnik
papirja – PF-45

Glavna enota + 2 podajalnika
papirja – PF-45

•
Tehnične specifikacije

Vrsta naprave
Razpoložljive funkcije
Tiskalnik
Hitrost tiskanja
Način tiskanja
Kakovost tiskanja
Ločljivost tiskanja
Čas prvega natisa
Obojestransko tiskanje
Jeziki tiskanja
Pisave
Robovi natisa
Način varčevanja s tonerjem
Funkcije naprednega tiskanja

Kopirni stroj
Hitrost kopiranja
Natis prve kopije
Ločljivost kopiranja
Načini kopiranja
Obojestransko kopiranje
Več kopij
Zmanjšanje/povečanje
Druge funkcije
Skener
Vrsta
Ločljivost skeniranja
Hitrost skeniranja

Globina barvnega skeniranja
Sivine
Združljivost
Najv. širina skeniranja
Skeniranje v e-pošto
Skeniranje v osebni računalnik
Skeniranje v pomnilnik USB
Skeniranje v strežnik FTP
Skeniranje v oblak
iFAX
Pošiljanje faksov (MF515x)
Hitrost modema
Način sprejemanja
Ločljivost faksa

Pomnilnik faksa
Hitro izbiranje
Izbiranje skupin/ciljev
Zaporedno oddajanje
Rezervni pomnilnik
Pošiljanje obojestranskih
faksov
Druge funkcije

Delo z mediji
Vrsta skenerja
Podajanje papirja (standardno)
Podajanje papirja (izbirno)
Izhod papirja
Vrste medijev
Velikosti medijev

Črno-bela laserska večnamenska naprava
Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov* (*MF515x)
Enostransko: do 40 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 20 slik na minuto (A4)
Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Do 1200 × 1200 dpi
600 × 600 dpi
Pribl.: 7,6 sekunde ali manj
Samodejno
UFRII, PCL5e1, PCL6, Adobe PostScript
93 pisav PCL
136 pisav PostScript
5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Da
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
Enostransko: do 40 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 20 slik na minuto (A4)
Približno 9,7 sekunde ali manj
Do 600 × 600 dpi
Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (kakovostno),
fotografije, besedilo
2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Do 999 kopij
Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
Barvni
Optično: do 600 × 600 dpi
Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Enostransko črno-belo: 33 slik na minuto (300 × 300 dpi)
Enostransko barvno: 11 slik na minuto (300 × 300 dpi)
Dvostransko črno-belo: 13 slik na minuto (300 × 300 dpi)
Dvostransko barvno: 7 slik na minuto (300 × 300 dpi)
24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
256 odtenkov
TWAIN, WIA
216 mm
TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja
TIFF/JPEG/PDF/PNG2
ITU-T.37 (MF515x)
33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran3)
Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom,
odzivnik, ročno
Standardno: 200 × 100 dpi
Drobno: 200 × 200 dpi
Fotografije: 200 × 200 dpi
Super fino: 200 × 400 dpi
Ultra fino: 400 × 400 dpi
Do 512 strani3
Do 281 klicev
Najv. 199 številk/najv. 199 ciljev
Najv. 310 ciljev
Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s
pomnilnikom flash)
Da (pošiljanje in sprejemanje)

Teža medijev

Vmesnik in programska oprema
Vrsta vmesnika
Združljivost z operacijskim
sistemom

Omrežni protokol

Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (DSPD)
Kaseta za 500 listov
Večnamenski pladenj za 100 list
DSPD za 50 listov
2 kaseti za 500 listov
250 listov
Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, nalepke,
razglednice, ovojnice
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po
meri: najm. 105 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.

SPD:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri (Š × D):
najm. 128 × 139,7 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
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Kaseta: 60 do 120 g/m² (standardno in izbirno)
Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²
Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično
802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server®
2012R24/Server® 20124/Server® 2008R24/Server® 20084/Server®
2003R24/Server® 20034/Vista
Različica Mac OS X 10.6 in novejše
Linux5
Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)
Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4),
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

Osnovne funkcije
Priporočena mesečna naklada
Delovni cikel
Pomnilnik
Nadzorna plošča
Mere s pladnji
(Š × G × V)
Prostor za namestitev
(Š × G × V)
Teža
Delovno okolje
Napajanje
Poraba energije

Ravni hrupa

Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Presto! Page Manager,
pripomoček za skeniranje MF,
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
orodje SSID,
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 vdelanim odjemalcem
za prijavo naprav uniFLOW
Od 1000 do 5000 strani na mesec
Najv. 100.000 strani na mesec6
1 GB
8,9-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
453 mm × 477 mm × 503 mm
653 mm × 1347 mm × 864 mm
Približno 22,9 kg (MF512x)
Približno 24,3 kg (MF515x)
Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Največ: približno 1470 W
Stanje pripravljenosti: približno 12,4 W
Način mirovanja: približno 0,8 W7
Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,7 kWh na teden (230 V)
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja:
3–60 min (privzeto: 3 min)
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi:
4 ure (privzeto)
Hrupnost8:
Med delovanjem: 54 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno
Zvočna moč8:
Med delovanjem: 73 dB ali manj
V načinu pripravljenosti: 53 dB ali manj

Potrošni material
Kartuše
Dodatna oprema/možnosti
Elementi

Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz
osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno
ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih
aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

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

Canon Inc.
canon.com

MF512x MF515x

Kartuša 724 (6000 strani9)10
Kartuša 724H (12.500 strani9)10
PODAJALNIK PAPIRJA PF-45 (kaseta za 500 listov)
SLUŠALKA – J1 (telefonska slušalka) (MF515x)
KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – E1
KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – E1E
BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – F1
DODATEK ZA BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE – J1
KOMPLET DODATKA ZA KARTICO MiCARD – B1
KOMPLET VMESNIKA ZA NADZOR KOPIRANJA – C1
VRSTA NAVADNEGA PODSTAVKA – L1

Opombe
S
 amo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.
Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business.
Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1
[4]
Omrežno skeniranje ni podprto.
[5]
Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
[6]
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.
[7]
V brezžičnem načinu bo poraba 1,5 W.
[8]
Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
[9]
Glede na ISO/IEC 19798.
[10]
Tiskalniku je priložena kartuša za 6000 listov.
[1]

[2]

[3]

•
Ti vsestranski tiskalniki za velikost listov A4
za delovne skupine združujejo neverjetno
produktivnost in enostavno uporabo.

MF512x MF515x

Ti črno-beli večnamenski laserski tiskalniki za velikost listov
A4 so prilagojeni za delovne skupine, ki potrebujejo hitre in
profesionalne zmožnosti tiskanja v kompaktnih napravah z
vsemi funkcijami, ki so ustvarjene za prilagodljivo delo.
Datum začetka prodaje: junij 2016

Podrobnosti o izdelku:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS MF512x

0292C010AA

4549292032444

i-SENSYS MF515x

0292C001AA

4549292032314

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Podajalnik papirja PF-45

4098B001AA

4960999661285

Slušalka – J1 EU

2821B003AA

4960999575698

Slušalka – J1 ZK

2821B004AA

4960999575704

Slušalka – J1 JA

2821B005AA

4960999575711

Bralnik kartic za kopiranje – F1

4784B001AA

4960999679686

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – J1

5140B002AA

4549292027228

Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

5146B002AA

4549292027235

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1

5145B001AA

4960999780269

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1

5143B001AA

4960999689951

Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E EU

5143B002AA

Ni na voljo (elektronska dostava)

Vrsta navadnega podstavka – L1

1629C001AA

8714574633749

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Kartuša 724

3481B002AA

4960999664873

Kartuša 724 H

3482B002AA

4960999664903

Izbirna dodatna oprema:

Potrošni material:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Koda Mercury

Oblika paketa

Količina na
paket

Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Teža (kg)

i-SENSYS MF512x

0292C010AA

Škatla

1

629

563

656

32

i-SENSYS MF515x

0292C001AA

4

1280

1130

656

128

8

1280

1130

1312

256

216

–

–

–

–

Paleta

Zabojnik, 40 čevljev, HC

Vsebina embalaže
• Glavna enota

• DVD plošča z uporabniško programsko opremo

• Kartuša Canon 724

• Garancijska kartica

• Napajalni kabel

• Telefonski kabel

• Začetna navodila

