Spartūs, kompaktiški
ir našiai energiją
vartojantys vienspalviai
lazeriniai spausdintuvai

you can
Patrauklios kainos kompaktiški vienspalviai lazeriniai spausdintuvai,
puikiai tinkami laikyti ant stalo darbui namuose ar mažoje įstaigoje
Patrauklios kainos erdvę taupantys vienspalviai lazeriniai spausdintuvai,
skirti naudoti asmeninėms reikmėms ar mažoms įstaigoms. Tylūs,
patikimi, labai našiai vartojantys energiją – suvartodami mažai energijos jie
sparčiai teikia aukštos kokybės spaudinius.
Pagrindinės ypatybės

Pakuotės turinys

●● Patrauklios kainos kompaktiškas vienspalvis lazerinis spausdintuvas, puikiai
tinkamas naudoti asmeninėms reikmėms ar mažoms įstaigoms
●● Dėl „Canon Quick First-Print“ technologijų ir spartaus, 18 psl./min. spausdinimo
greičio dokumentų laukti neprireiks

Matmenys (P x G x A)

●● Galimybė jungtis per „High speed USB“

364 mm x 249 mm x 199 mm

●● Rinkoje efektyviausias energijos vartojimas padės taupyti laiką ir pinigus

Tinkamos OS

●● Dėl tylaus veikimo galėsite dirbti neblaškomi
●● Perdirbama spausdinimo kasetė „viskas viename“, kad naudojant įrenginį nebūtų
reikalinga priežiūra
●● Dėl stilingo, erdvę taupančio dizaino įrenginys tilps bemaž bet kur
●● Galimybė jungtis per „Wi-Fi“, kad būtų paprasta jungti prie tinklo ir pasinaudoti
belaidžiu spausdinimo iš PC (LBP6030w)

SPAUSDINIMAS KOPIJAVIMAS

*Tik modelyje LBP6030w

Pagrindinis įrenginys, pradinė kasetė,
maitinimo laidas, garantijos kortelė
ir GS pranešimų lapas, darbo pražios
DVD-ROM diskas, USB kabelis*

FAKSOGRAMŲ
SIUNTIMAS

NUSKAITYMAS

„Wi-Fi“*

„Windows“ „Win 8.1“ (32 / 64 bitų) /
„Win 8“ (32 / 64 bitų) / „Win 7“ (32 /
64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) /
XP (32 / 64 bitų) / „Server 2012“ (32 /
64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) /
„Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server
2008 R2“ (64 bitų) / „2003 Server“
(32 / 64 bitų)
„Mac OS“, nuo 10.6 iki 10.9 versijos
„Linux“ (platinama žiniatinklyje) /
„Citrix“ (FR2)

1 150 lapų dėklas
2 	Kasetė 725
1
2

Techniniai
duomenys
SPAUSDINTUVO VARIKLIS
Spausdinimo greitis
18 psl./min. vienspalvis spausdinimas (A4)1
Spausdinimo metodas
Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 2400 x 600 t./col., pasitelkus funkciją „Automatic Image
Refinement“
Spausdinimo raiška
Iki 600 x 600 t./col.
Įšilimo laikas
Maždaug 1 sek. iš miego veiksenos
		
10 sek. ar mažiau nuo maitinimo įjungimo
Pirmojo puslapio
Maždaug 7,8 sek. arba mažiau
pateikimo trukmė
Įrenginio naudojimo ciklas
Maks. 5.000 psl. per mėnesį
Spausdinimo paraštės
5 mm – viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus tiekimas
(standartinis)
Popieriaus išeiga
Laikmenų tipai
		
Laikmenų dydžiai
		
		
Laikmenų svoriai
		
BENDROSIOS YPATYBĖS
Maitinimo reikalavimai
Energijos sąnaudos
		
		
		
		
		
		
		
Triukšmo lygis
		
		
		
		
		
Matmenys (P x G x A) mm
Svoris
Darbo aplinka
		
Valdymo skydelis

150 lapų universalusis dėklas
100 lapų, gerąja puse žemyn
Paprastas popierius, sunkus popierius, skaidrė,
etiketė, vokas
A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / pritaikomas dydis
Vok. COM10 / vok. „Monarch“ / vok. C5 / vok. DL
Plotis nuo 76,2 iki 216 mm x ilgis nuo 188 iki 356 mm
Universalusis dėklas:
nuo 60 iki 163 g/m2

VALDIKLIS
Atmintis
Spausdintuvo kalbos
Sąsaja ir galimybės jungtis
		
Operacinių sistemų
suderinamumas

EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS
Kasetės „viskas viename“

32 MB
UFRII LT
„USB 2.0 Hi-Speed“
„USB 2.0 Hi-Speed“ ir IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
„Win 8.1“ (32 / 64 bitų) / „Win 8“ (32 / 64 bitų) /
„Win 7“ (32 / 64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) / XP (32 /
64 bitų) / „Server 2012“ (32 / 64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) /
„Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) / „2003
Server“ (32 / 64 bitų) / „Mac OS“ nuo 10.6 iki 10.9 versijos /
„Linux“3 / „Citrix“ (FR2)

Standartinė: kasetė 725 (1600 puslapių4)5

Išnaša
[1]
Spausdinimo sparta gali sumažėti, atsižvelgiant į spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, popieriaus dydį, popieriaus
rūšį ir spausdinamų puslapių skaičių
[2]
Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
[3]
Platinama tik žiniatinklyje
[4]
Pagal ISO/IEC 19752
[5]
Spausdintuvas pristatomas su 700 puslapių pradine kasete
Standartiniai pareiškimai
Visi techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo

220–240 V kintamoji srovė (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maks: maždaug 870 W ar mažiau
Veikimo metu: vidutiniškai apie 330 W
Budėjimo režimu: vidutiniškai apie 1,8 W ar mažiau
Budėjimo režimu: vidutiniškai apie 2,8 W ar mažiau
(„Wi-Fi“ – LBP6030w)
Miego režimu: vidutiniškai apie 0,8 W ar mažiau
Miego režimu: vidutiniškai apie 1,6 W ar mažiau („Wi-Fi“ – LBP6030w)
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,47 kWh per savaitę
Garso galia2:
Veikimo metu: 6,34 B ar mažiau
Budėjimo režimu: negirdimas
Garso slėgis2:
Veikimo metu: 49,2 dB (A)
Budėjimo režimu: negirdimas
364 mm x 249 mm x 199 mm
Maždaug 5,0 kg
Temperatūra: 10–30 °C
Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos)
2 LED indikatorius, 2 operacijų mygtukas – LBP6030 ir LBP6030B
3 LED indikatorius, 3 operacijų mygtukas – LBP6030w
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