Rychlost, kvalita a
produktivní výkon
v kompaktním a
elegantním designu.

you can

Kompaktní černobílá laserová tiskárna A4 se všemi funkcemi,
které malé a střední firmy potřebují.
Tato kompaktní černobílá laserová tiskárna s vestavěným síťovým
rozhraním a automatickým oboustranným tiskem umožňuje zachovat
produktivitu a nabízí výkon, který dynamické malé a střední firmy potřebují.
Důležité funkce

•

Kompaktní černobílá laserová tiskárna s rychlostí tisku 33 str./min vám umožní
zachovat si produktivitu

•
•
•
•
•
•

Efektivní automatický oboustranný tisk

•
•

Energeticky úsporný provoz a bezhlučný pohotovostní režim

Vestavěné síťové rozhraní pro snadnou integraci a obsluhu
Doba vytištění prvního výtisku pouze 6 sekund nebo méně
Rozlišení tisku až 2 400 x 600 dpi s automatickým vylepšením obrazu
Max. kapacita papíru 800 listů (zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník
na 50 listů, volitelný zásobník na 500 listů)
Bezúdržbová kazeta „vše v jednom“ pro trvale vysoce kvalitní výstup

KOPÍROVÁNÍ

FAXOVÁNÍ

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel,
stručná instalační příručka a záruční list – s disky
CD s uživatelským softwarem a příručkami.
Rozměry (Š x H x V)

Okamžitý tisk pomocí technologie Quick First-Print

TISK

Obsah balení

SKENOVÁNÍ

400 x 376 x 263 mm
Podporované operační systémy
Windows 7 (32/64bitový) /
Vista (32/64bitový)/ XP (32/64bitový) /
Server 2003 (32/64bitový) / Server 2008
(32/64bitovýt) / Server 2008 R2 (64bitový)
Mac OS 10.5 a vyšší (pouze prostřednictvím
webové distribuce)
Linux (pouze prostřednictvím webové
distribuce)
Citrix
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Specifikace:
Tiskový stroj
Rychlost tisku
Typ tisku
Kvalita tisku
Rozlišení tisku
Doba zahřívání
Doba výtisku první strany
Pracovní využití
Okraje tisku
Manipulace s médii
Vkládání papíru (standardní)
Vkládání papíru (volitelné)
Výstup papíru
Typy médií

33 str./min černobíle (A4)
Černobílý tisk laserovým paprskem
Až 2 400 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu)
Až 600 x 600 dpi
Přibližně 10 sekund nebo méně od zapnutí
Přibližně 6 sekund nebo méně
Max. 25 000 stran za měsíc1
5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
Zásobník na 500 listů
Kapacita 150 listů lícem dolů
Běžný papír, silný papír, transparentní fólie,
štítek, kartotéční lístek, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní a volitelný):
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, vlastní velikosti:
šířka: 105,0 mm až 215,9 mm, výška: 148,0 mm až 355,6 mm
Víceúčelový zásobník:
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, obálka DL, obálka
COM10, obálka C5, obálka B5, obálka Monarch, kartotéční lístek,
vlastní velikosti: šířka: 76,2 až 215,9 mm,
výška 127,0 až 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²

Oboustranný tisk
Obecné funkce
Požadavky na napájení
Příkon

Hladina hluku

Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
Provozní prostředí
Ovládací panel

￼

1 V
 íceúčelový zásobník s kapacitou
50 listů

￼

2 Zásobník na 250 listů

￼

3 Kazeta 719

￼

4 Kazeta 719H
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Ovladač
Paměť
Jazyky tiskárny
Rozhraní a připojení
Správa softwaru a
tiskárny
Kompatibilní
operační systémy

Spotřební materiál
Kazety „vše v jednom“
Příslušenství / možnosti
Položky

16 MB
Technologie CAPT (Canon Advanced Printing)
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
NetSpot Device Installer, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI)
Windows 7 (32/64bitový) / Vista (32/64bitový) / XP
(32/64bitový) / Server 2003 (32/64bitový) / Server 2008
(32/64bitový) / Server 2008 R2 (64bitový) /
Mac OS 10.5 a vyšší 3 4 5 / Linux3 4 / Citrix

Standardní: Kazeta 719 (2 100 stran6)
Vysoká výtěžnost: Kazeta 719 H (6 400 stran6)

Podavač papíru PF-44 (zásobník na 500 listů)

Standardní zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
1] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc.
Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296
3] Pouze prostřednictvím webové distribuce
4] Pouze anglický ovladač
5] Ovladač bude vydán v únoru 2013
6] Na základě normy ISO/IEC 19752

Automatický

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálně: přibl. 1 170 W nebo méně
Při provozu: přibližně 540 W
Pohotovostní režim: přibl. 9 W
Režim spánku: 1 W
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,9 kWh/týden
Hlučnost2:
Při provozu: 7,06 B a méně
Pohotovostní režim: nehlučné
Akustický tlak2:
Při provozu: 54,2 dB(A) nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučné
400 x 376 x 263 mm
Přibližně 11,2 kg
Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
4 indikátory LED
1 ovládací klávesa
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