Snabba, kompakta
och energieffektiva
laserskrivare för svartvitt

you can
Prisvärda och kompakta laserskrivare för svartvitt, perfekta för
användning på skrivbordet hemma eller på mindre kontor
Prisvärda, kompakta laserskrivare för svartvitt utformade för
hemanvändare och mindre kontor. De är tysta, tillförlitliga och mycket
energieffektiva med låg strömförbrukning, vilket ger dig snabba
utskrifter med hög kvalitet.
Funktioner

Medföljer vid leveransen

●● Prisvärd och kompakt laserskrivare för svartvitt, perfekt för hemanvändare och
mindre kontor
●● Du slipper vänta på dokumenten tack vare Canons teknik för snabb första utskrift och
snabb utskriftshastighet på 18 sidor per minut

Huvudenhet, startkassett, nätkabel,
garantikort och GS Notice-blad, komma
igång-DVD-ROM, USB-kabel*
Mått (B x D x H)

●● High speed USB-anslutning

364 x 249 x 199 mm

●● Spara tid och pengar med marknadsledande energieffektivitet

Operativsystem som stöds

●● Tyst drift gör att du kan arbeta utan att bli störd

Windows Win 8.1 (32/64 bitar)/Win 8
(32/64 bitar)/Win 7 (32/64 bitar)/Win
Vista (32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/
server 2012 (32/64 bitar)/server 2012
R2 (64 bitar)/server 2008 (32/64
bitar)/server 2008 R2 (64 bitar)/2003
server (32/64 bitar)
Mac OS X 10.6 till 10.9
Linux (webbdistribution)/Citrix (FR2)

●● Återvinningsbar allt-i-ett-kassett för underhållsfri drift
●● Snygg, kompakt design som passar i princip var som helst
●● Wi-Fi-anslutning för enkel nätverksåtkomst och trådlös utskrift från datorer (LBP6030w)
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Specifikationer
UTSKRIFTSMOTOR
Utskriftshastighet
Utskriftsmetod
Utskriftskvalitet
Utskriftsupplösning
Uppvärmningstid
		
Tid för första utskriften
Produktion
Utskriftsmarginaler
HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL
Pappersinmatning (standard)
Pappersutmatning
Utskriftsmaterial
		
Pappersformat
		
		
Utskriftsmaterialets vikt
		

18 sidor per minut i svartvitt (A4)1
Svartvit laserutskrift
Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring
Upp till 600 x 600 dpi
Cirka 1 sekund från viloläge
10 sekunder eller mindre från påslagning
Cirka 7,8 sekunder eller mindre
Max 5 000 sidor per månad
5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

KONTROLL
Minne
32 MB
Skrivarspråk
UFRII LT
Gränssnitt och
USB 2.0 Hi-Speed
anslutningsmöjligheter
USB 2.0 Hi-Speed och IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Kompatibilitet med
Win 8.1 (32/64 bitar)/Win 8 (32/64 bitar)/Win 7 (32/64 bitar)/
operativsystem	Win Vista (32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/server 2012 (32/64 bitar)/
server 2012 R2 (64 bitar)/server 2008 (32/64 bitar)/server 2008 R2
(64 bitar)/2003 server (32/64 bitar)/Mac OS X 10.6 till 10.9/Linux3/
Citrix (FR2)
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Allt-i-ett-kassetter

Multifack för 150 ark
100 ark med texten nedåt
Vanligt papper, tjockt papper, OH-film,
etiketter, kuvert
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/anpassat format
kuvert COM10/kuvert Monarch/kuvert C5/kuvert DL
bredd 76,2 till 216 mm x längd 188 till 356 mm
Universalfack:
60 till 163 g/m2

Standard: Kassett 725 (1 600 sidor4)5

Fotnot
[1]
Utskriftshastigheten kan minska beroende på skrivardrivrutinens inställningar, pappersformat, papperstyp och antalet
utskrivna sidor
[2]
Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
[3]
Endast webbdistribution
[4]
Baserat på ISO/IEC 19752
[5]
Skrivaren levereras med 700-sidors startkassett
Standardfriskrivningar
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

ALLMÄNNA EGENSKAPER
Strömkrav
220–240 V växelström (± 10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning
Max: cirka 870 W eller lägre
		
Aktiv: medelvärde cirka 330 W
		
Vänteläge: medelvärde cirka 1,8 W eller lägre
		
Vänteläge: medelvärde cirka 2,8 W eller lägre (Wi-Fi – LBP6030w)
		
Viloläge: medelvärde cirka 0,8 W eller lägre
		
Viloläge: medelvärde cirka 1,6 W eller lägre (Wi-Fi – LBP6030w)
		TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):
0,47 kWh/vecka
Ljudnivå
Ljudstyrka²:
		
Aktiv: 6,34 B eller mindre
		
Vänteläge: ohörbart
		Ljudtryck²:
		
Aktiv: 49,2 dB(A)
		
Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)
364 x 249 x 199 mm
Vikt
Cirka 5,0 kg
Driftsmiljö
Temperatur: 10 till 30 ºC
		
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel
2 lysdioder, 2 funktionsknappar – LBP6030 och LBP6030B
3 lysdioder, 3 funktionsknappar – LBP6030w
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