Pielāgojams, kompakts
melnbaltais printeris
ar Wi-Fi, Ethernet un
mobilā savienojuma
funkcijām

you can
Melnbaltais Wi-Fi printeris, kurš gatavs darbam ar mobilajām ierīcēm
un darbojas tīklā, ir piemērots lietošanai mazos un mājas birojos
Kompakts melnbaltais lāzerprinteris ar automātisku divpusējo druku,
aprīkots ar enerģijas un laika taupīšanas funkcijām un gatavs darbam tīklā
un ar mobilajām ierīcēm — lieliski piemērots maziem un mājas birojiem.
Galvenās funkcijas

Komplektācija

●● Daudzpusīgs, kompakts melnbaltais Wi-Fi lāzerprinteris, kas lieliski piemērots
lietošanai mazos vai mājas birojos
●● Wi-Fi un Ethernet savienojums ērtam darbam tīklā un bezvadu drukai

Galvenā ierīce, sākuma kasetne,
strāvas vads, USB vads, iestatīšanas
lapa, garantijas karte un lietotāja
programmatūras CD

●● Drukājiet tieši no viedtālruņiem un planšetdatoriem, izmantojot
lietojumprogrammu Canon Mobile Printing

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

●● Pateicoties Canon ātras pirmās izdrukas ieguves tehnoloģijai, kā arī drukāšanas
ātrumam 25 lappuses minūtē, dokumenti nav jāgaida

Atbalstītās operētājsistēmas

379 x 293 x 243 mm

●● Ietaupiet laiku un naudu ar automātisku divpusējo druku
●● Mazs enerģijas patēriņš un tirgū vadošā energoefektivitāte
●● Klusā darbība ļauj strādāt, nenovēršot uzmanību
●● Universāla, otrreizēji pārstrādājama kasetne nodrošina darbību bez apkopes
●● Moderna, kompakta konstrukcija, kuru var ievietot praktiski visur

DRUKĀŠANA

KOPĒŠANA

FAKSS

SKENĒŠANA

Wi-Fi

Windows Win 8.1 (32/64 bitu)/Win 8
(32/64 bitu)/Win 7 (32/64 bitu)/Win
Vista (32/64 bitu)/XP (32/64 bitu)/
server 2012 (32/64 bitu)/server 2012
R2 (64 bitu)/server 2008 (32/64 bitu)/
server 2008 R2 (64 bitu)/2003 server
(32/64 bitu)
Mac OS versijas no 10.6 līdz 10.9
Linux * (*izplatīšana tīmeklī)/Citrix (FR2)

1 250 lokšņu paplāte
2 	Kasetne 726
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Specifikācijas
PRINTERA MOTORS
Drukas ātrums
Drukas metode
Drukas kvalitāte
Drukas izšķirtspēja
Iesilšanas laiks
		
Pirmās izdrukas ieguves laiks
Noslodze
Drukāšanas piemales
APDRUKĀJAMĀ
MATERIĀLA PADEVE
Papīra ievade (standarta)
		
Papīra izvade
Apdrukājamā materiāla veidi
		
Apdrukājamā materiāla izmēri
		
		
		
		
		
		
		
Apdrukājamā materiāla svars
		
		
		

25 lappuses minūtē (melnbalts, A4)
Melnbalta lāzerstara drukāšana
Līdz 1200 x 1200 dpi
Līdz 600 x 600 dpi
Aptuveni 0,5 sekundes pēc miega režīma
10 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Aptuveni 6 sekundes
Maksimums 8000 lappuses mēnesī
5 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas

2

KONTROLLERIS
Atmiņa
Printera atbalstītās valodas
Interfeiss un savienojamība
		
Operētājsistēmu saderība

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI
Universālas kasetnes
250 lokšņu daudzfunkciju paplāte
1 loksnes manuālās ievades slots
100 otrādi apvērstas loksnes
Parasts papīrs, smags papīrs, kodoskopa plēve, etiķetes, indeksa
kartītes, aploksnes
Daudzfunkciju paplāte:
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/pielāgoti izmēri
COM10/Monarch/C5/DL
platums 76,2–216 mm x garums 187–356 mm
Manuālās padeves slots:
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/pielāgoti izmēri
COM10/Monarch/C5/DL/indeksa kartītes
platums 76,2–216 mm x garums 127–356 mm
Daudzfunkciju paplāte:
60–163 g/m²
Manuālās padeves slots:
60–163 g/m²

64 MB
UFRII LT
USB 2.0 High-Speed,
10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n
Win 8.1 (32/64 bitu)/Win 8 (32/64 bitu)/Win 7 (32/64bitu)/
Win Vista (32/64 bitu)/XP (32/64 bitu)/server 2012 (32/64 bitu)/
server 2012 R2 (64 bitu)/server 2008 (32/64 bitu)/server 2008 R2
(64 bitu)/2003 server (32/64 bitu)/Mac OSX 10.6 līdz /Linux2 /Citrix
(FR2 un jaunāka)
Standarta: kasetne 726 (2100 lappuses3)4

Zemsvītras piezīme
[1]
Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296
[2]
Tikai izplatīšanai tīmeklī
[3]
Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752
[4]
Printera komplektācijā ietilpst 900 lappušu sākuma kasetne
Standarta atrunas
Jebkuri tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma

VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS
Elektropadeves prasības
Maiņstrāva 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš
Maksimālais: aptuveni 1100 W vai mazāk
		
Darbojoties: vidēji aptuveni 420 W vai mazāk
		
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 1,4 W vai mazāk
		
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 2,2 W vai mazāk (Wi-Fi)
		
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk
		
Miega režīmā: aptuveni 1,6 W vai mazāk (Wi-Fi)
		
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,7 kWh nedēļā
Trokšņa līmenis
Skaņas jauda1:
		
Darbojoties: 6,77 dB vai mazāk
		
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
		
Skaņas spiediens1:
		
Darbojoties: 52 dB(A)
		
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
Izmēri (platums x dziļums x
379 x 293 x 243 mm
augstums) milimetros:
Svars 	Aptuveni 7 kg
Darbības vide
Temperatūra: 10–30°C
		
Mitrums: 20–80 % RH (bez kondensāta)
Vadības panelis
5 LED indikatori, 4 darbības TAUSTIŅI

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Latvian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

