Благодарение
на разнообразни
функции като Wi-Fi,
AirPrint / Google Cloud
Print и сканиране
това е идеалният
многофункционален
лазерен принтер.

you can
Разработен за рентабилен черно-бял печат
в компании с много офиси и потребители.
Улеснете черно-белия печат с този готов за работа в
облака принтер "4 в 1" с Wi-Fi комуникация. Благодарение
на бързата и енергийно-ефективна работа и печата със
скорост 33 ppm ще спестите време и пари.
Основни характеристики

•

	Печат от и сканиране към различни устройства с
мобилните решения на Canon

безжичен печат благодарение на съвместимостта
•	Лесен
с Apple AirPrint и Google Cloud Print

пари благодарение на енергийно ефективната
•	Спестете
TEC стойност от 1,3 kWh/седмица

•

	Спестете време и хартия благодарение на скоростта
от 33 ppm и автоматичния двустранен печат

работния процес чрез директно сканиране
•	Подобрете
към електронна поща, мрежова папка или USB устройство
благодарение на функцията за изпращане

се на улеснената работа благодарение на
•	Насладете
бутоните за бърз достъп, 5-редовия LCD дисплей и

потребителския интерфейс за отдалечено управление, чрез
който можете да управлявате своя принтер през мрежата

безопасно поверителни документи с помощта
•	Отпечатвайте
на функцията Secure Print, която дава възможност за
защита с парола на задачи за печат

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ

ФАКС

СКАНИРАНЕ

Какво включва комплектът?
Принтер, касета 719,
захранващ кабел,
кратко ръководство
за конфигуриране,
потребителски софтуер и CD
с ръководства
Размери (Ш x Д x В)
390 x 473 x 431 mm
Поддържани операционни
системи
Windows 8 / 7 / Vista / XP /
Server 2012 / Server 2008 R2 /
Server 2003 / Server 2008
Mac OS X версия 10.5.8 и
по-нова
Linux

1
1 Плосък скенер и DADF
2 Многофункционална тава за 50 листа

4
2

Спецификации

3 Тава за 250 листа
4 Касета 719:
Допълнителна касета 719H

3

ПРИНТЕР
Скорост на печат
до 33 ppm (A4)
Метод на печат
Черно-бял лазерен печат
Качество на печат	До 1200 x 600 dpi с "Автоматично подобрение на
изображенията" (AIR)
Разделителна способност
на печат
600 x 600 dpi
Време за отпечатване
на първа страница
6 секунди
Двустранен печат
Автоматичен
Езици за принтер
UFRII-LT, PCL5e, PCL6, емулация на PostScript Level-3
Шрифтове
Бели полета при печат
		
Режим за пестене на тонер
Печат от външна памет
		

5 mm – отгоре, отдолу, отляво и отдясно
(Плик: 10 mm – отгоре, отдолу, отляво и отдясно)
Да
Поддържана външна памет
USB памет
Поддържани типове файлове: JPEG, TIFF

		
КОПИР
Скорост на копиране
до 33 cpm (A4)
Време за извеждане
на първо копие (FCOT)
8 секунди
Разделителна способност
при копиране
до 600 x 600 dpi
Режими на копиране
Текст, текст/снимка, текст/снимка (качествено), снимка
Двустранно копиране
2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия
до 99 копия
Намаляване / увеличаване
25 – 400% през стъпка от 1%
Режим за пестене на тонер
Да
Други функции
Изтриване на рамки, колиране, 2 в 1, 4 в 1,
	копиране на лична карта
ФУНКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Сканиране към
файлов сървър
Сканиране към
електронна поща
Сканиране към USB памет
СКЕНЕР
Тип
Разделителна способност
на сканиране
		
Дълбочина на цвета
на сканиране
Нива на сивото
Съвместимост
Макс. ширина на сканиране
ФАКС
Скорост на модема
Режим на получаване

SMB: JEPG, TIFF, PDF, компактен PDF
SMTP, POP3: JEPG, TIFF, PDF, компактен PDF
JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF
Цветен
Оптична: до 600 x 600 dpi
Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
24 bit / 24 bit (вход / изход)
256 нива на сивото
TWAIN, WIA
216 mm

Super G3 33,6kbps (до 3 секунди / стр.[1])
Само факс, Автоматично превключване факс/тел.,
	телефонен секретар, ръчно получаване

Разделителна способност
на факс
		
		
		
		
Памет на факса
Съкратено набиране
Групово набиране /
получатели
Последователно разпращане
Резервно съхранение
на паметта
Двустранен факс
Други функции

РАБОТА С ПЕЧАТНИ
НОСИТЕЛИ
Тип скенер
Подаване на хартия
(стандартно)
		
		
Подаване на хартия (опция)
Изход за хартия
Видове носители
Размери носители
		
		

стандартна: 200 x 100 dpi
Фина: 200 x 200 dpi
Фото: 200 x 200 dpi
Суперфина: 200 x 400 dpi
Ултрафина: 400 x 400 dpi
до 512 страници[1]
макс. 200 (вкл. 19 бутона за съкр. набиране)
макс. 199 набирания/макс. 199 получатели
макс. 210 позиции
1 час
Да (излъчване и приемане)
Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване,
PC факс (Само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно
набиране, Отчет за резултат от изпращане, Отчет за резултат
от получаване, Отчет за управлението на комуникациите

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР
Тип интерфейс

USB 2,0 Hi-Speed,10BASE-T/100BASE-TX, безжична мрежа
802,11b/g/n
Съвместимост с
операционни системи	Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012[2] / Server 2008 R2[2] /
Server 2003[2] / Server 2008[2]
		
Mac OS X версия 10.5.8 и по-нова
		
Linux[3]
Мрежов протокол
Печат:
		
LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4,IPv6)
		
Сканиране:
		
Имейл, SMB, WSD-Сканиране (IPv4, IPv6)
		
TCP/IP Услуги за приложения:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (идентификация за SMTP),
SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP,
WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
		
Управление:
		
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
		
Сигурност:
		
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
Софтуер и
управление на принтера
Presto! Page Manager, MF Toolbox, Потребителски интерфейс за
отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели
Мобилен печат
Google Cloud Print
		
Apple AirPrint
		
Приложение Canon Mobile Printing за (iOS / Android)
		
Приложение Canon Mobile Scanning For Business (iOS / Android[4])
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Натоварване
Време за загряване
Памет
Kонтролен панел
Размери с тави
(Ш x Д x В)
Пространство за инсталиране
(Ш x Д x В)

макс. 50000 стр./месец
прибл. 11 s или по-малко след включване
256 MB (споделена)
5-редов черно-бял LCD
390 x 473 x 431 mm

Тегло
Работна среда
		
Захранване
Консумирана мощност
		
		
		
		
Нива на шум
		
		
		
		
		

590 x 1279 x 933 mm (с поставена касета за хартия,
продавана отделно)
прибл.19,1 kg
Температура: 10 – 30ºC (50 – 86ºF)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
220 – 240 V (±10%), 50 / 60 Hz (±2 Hz)
Максимум: прибл. 1200 W
При работа: 550 W
Готовност: прибл. 9 W
Режим на покой: прибл. 2,2 W[5]
Типична консумация на енергия (TEC): 1,3 kWh/седмица
Звукова мощност [6]
Активност: 6,8 dB(A) или по-малко
Готовност: безшумно
Звуково налягане[6]
Активност: 53,0 dB(A) или по-малко
Готовност: безшумно

КОНСУМАТИВИ
Касети
		

Касета 719 (2100 страници[7])
Касета 719 H (6400 страници[7])

АКСЕСОАРИ / ОПЦИИ
Елементи
		

КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-44 (500 листа)
ТЕЛ. 6 КОМПЛЕКТ ДЪЛЪГ КАБЕЛ (Телефонна слушалка)

Стандартна декларация. Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.
На базата на ITU-T стандартна диаграма № 1
Мрежово сканиране не се поддържа
[3]
Версия, разпространявана чрез уеб. Поддръжка само на печат
[4]
Издание от м. юни 2014 г.
[5]
При връзка с безжична мрежа консумацията е 3W
[6]
Измерено съгласно ISO7779. Показано в съответствие с ISO 9296. "Безшумно" означава,
че звуковото налягане в позицията на наблюдателя е по-малко от стойността на абсолютния
критерий за фонов шум в съответствие с ISO7779
[7]
Въз основа на ISO/IEC19752
[1]
[2]

Плосък и автоматично подаващо устройство за документи (DADF)
тава за 250 листа
Многофункционална тава за 50 листа
DADF за 50 листа
тава за 500 листа
150 листа
Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия,
прозрачно фолио, етикети, пликове, документна хартия,
пощенски картички, индексни карти
касета и опционна касета:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Многофункционална тава:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, пощенска картичка,
индексна карта, плик (COM10, Monarch, DL, ISO-C5),
Потребителски размери:
Ширина 76 – 216 mm; Дължина 127 – 356 mm

		DADF:
		
Едностранно сканиране: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6
размер по избор
(Ш x Д): макс. 215,9 x 355,6 mm, мин. 128 x 139,7 mm
Двустранно сканиране: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6
Грамажи на хартията	Касета и опционна касета: 60 – 128 g/m²
Многофункционална тава: 60 до 163 g/m²
DADF: едностранно сканиране: 50 – 105 g/m²,
Двустранно сканиране: 64 – 105 g/m²
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