Бързи, компактни и
енергийноефективни
монохромни лазерни
принтери

you can
Компактни лазерни принтери за монохромен печат
на достъпна цена, идеални за бюрото ви у дома или
в малкия офис
Пестящи пространство монохромни лазерни принтери на
достъпна цена, идеални за лична употреба или за малък офис.
Тихи, надеждни и с висока енергийна ефективност и ниско
потребление на енергия, те осигуряват бърз и висококачествен
печат.
Основни характеристики
●● Компактен монохромен лазерен принтер на достъпна цена, идеален за лична
употреба или за малък офис.
●● Без чакане благодарение на технологията за бързо отпечатване на първа
страница на Canon плюс висока скорост на печат 18 ppm
●● Високоскоростна USB връзка
●● Спестете време и пари с водеща на пазара енергийна ефективност
●● Благодарение на тихата работа на принтерите не се разсейвате, докато
работите
●● Рециклируема касета "всичко-в-едно" без нужда от поддръжка
●● Стилна и пестяща пространство конструкция, която се вписва във всеки
интериор
●● Wi-Fi връзка за лесна работа в мрежа и безжичен печат от компютри
(LBP6030w)

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ

*Само за LBP6030w

ФАКС

СКАНИРАНЕ

Wi-Fi*

Какво включва комплектът?
Основен модул, стартова касета,
захранващ кабел, гаранционна карта
и GS листовка, DVD-ROM с основни
функции, USB кабел*
Размери (Ш x Д x В)
364 mm x 249 mm x 199 mm
Поддържани операционни
системи
Windows Win 8.1 (32/64bit)/Win 8
(32/64bit)/Win 7 (32/64bit)/Win
Vista (32/64bit)/XP (32/64bit)/
server 2012 (32/64bit)/server 2012
R2 (64bit)/server 2008 (32/64bit)/
server 2008 R2 (64bit)/ 2003 server
(32/64bit)
Mac OS 10.6 до 10.9
Linux (Версия за уеб
разпространение)/Citrix (FR2)

1 Тава за
150 листа
1

2 	Касета 725

2

Спецификации
ПЕЧАТАЩ МОДУЛ
Скорост на печат
18ppm монохромно (A4)1
Метод на печат
монохромен лазерен печат
Качество на печата
до 2400 x 600 dpi с "Автоматично подобряване на
		изображенията"
Разделителна способност
до 600 x 600 dpi
при печат
Време за загряване
приблиз. 1 s от покой
		
10 секунди или по-малко след включване
Време за извеждане на
приблиз. 7,8 секунди или по-малко
първа страница
Препоръчително
макс. 5000 страници месечно
натоварване
Бели полета при печат
5 mm отгоре, отдолу, отляво и отдясно
РАБОТА С ПЕЧАТНИ
НОСИТЕЛИ
Зареждане на хартия
(стандартно)
Изход за хартия
Типове печатни носители
		
Формати на печатни
носители
		
Грамаж на печатни носители
		
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изисквания към
захранването
Консумирана мощност
		
		
		
		
		
		
		
		
Ниво на шума
		
		
		
		
		
Размери (Ш x Д x В)
Тегло
Работна среда
		
Контролен панел

многофункционална тава за 150 листа
100 листа с лицето надолу
обикновена хартия, дебела хартия, прозрачно фолио,
Етикети, Пликове
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/потребителски формат
Плик COM10/Плик Monarch/Плик C5/Плик DL
ширина 76,2 до 216 mm x дължина 188 до 356 mm
многофункционална тава:
60 до 163 g/m2

КОНТРОЛЕР
Памет
Езици на принтера
Интерфейс и свързване
		
Съвместимост с операционни
системи

КОНСУМАТИВИ
Касети "всичко в едно"

32 MB
UFRII LT
USB 2.0 Hi-Speed
USB 2.0 Hi-Speed и IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Win 8.1 (32/64bit)/Win 8 (32/64bit)/Win 7 (32/64bit)/
Win Vista (32/64bit)/XP (32/64bit)/server 2012 (32/64bit)/server
2012 R2 (64bit)/server 2008 (32/64bit)/server 2008 R2 (64bit)/
2003 server (32/64bit)/Mac OS10.6 to 10.9/Linux3/Citrix (FR2)

Стандартна: касета 725 (1600 страници4)5

Забележка
[1]
Скоростта на печат може да се понижи в зависимост от настройките на драйвера за принтер, формат на хартията,
тип на хартията и броя отпечатвани страници
[2]
Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
[3]
Само версия за уеб разпространение
[4]
Според ISO/IEC 19752
[5]
Принтерът се доставя със стартова касета за 700 страници
Стандартна декларация
Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение

AC 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
макс.: приблиз. 870 W или по-малко
Активност: Средно приблиз. 330 W
Готовност: средно приблиз. 1,8 W или по-малко
Готовност: средно приблиз. 2,8 W или по-малко
(Wi-Fi – LBP6030w)
Покой: Средно приблиз. 0,8 W или по-малко
Покой: Средно приблиз. 1,6 W или по-малко (Wi-Fi – LBP6030w)
Типична консумация на електроенергия (TEC):
0,47 kWh/седмица
звукова мощност2:
Активност: 6,34 B или по-малко
Готовност: безшумно
Звуково налягане2:
Активност: 49,2 dB(A)
Готовност: безшумно
364 mm x 249 mm x 199 mm
приблиз. 5,0 kg
температура: от 10 до 30°C
Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)
2 LED индикатора, 2 работни бутона – LBP6030 и LBP6030B
3 LED индикатора, 3 работни бутона – LBP6030w
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