Impressão laser a
cores para o seu
escritório em casa

LBP7010C

LBP7018C

you can
Impressora laser a cores compacta, económica e
energeticamente eficiente.
A impressora laser a cores mais pequena e económica da Canon.
Impressora laser a cores fácil de utilizar proporciona uma qualidade
contínua e uma eficiência energética inigualável.
Características principais

•
•	Impressão laser a cores de 4 ppm e impressão monocromática de 16 ppm
•	Sem tempo de espera graças às tecnologias de Primeira Impressão Rápida
•	Resolução de impressão de 2400 x 600 ppp e S-Toner para impressões de elevada qualidade
•	Eficiente consumo de energia de apenas 1,1 W em modo sleep
•	Fácil substituição da cartridge
	Design compacto ideal para impressão de secretária

Conteúdo da caixa
Unidade principal, Cartridge inicial
729 C/M/Y/K, Tambor 029, cabo de
alimentação, guia de configuração
rápida e garantia - com CDs de software
e manual de utilizador.
Dimensões (LxPxA)
400 mm x 398 mm x 223 mm
SO suportados
Windows (32/64 bits) / Vista (32/64
bits) / XP (32/64 bits) / Windows
2000 /
Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008
R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(apenas distribuição na Web)
Linux (apenas distribuição na Web)
Citrix

IMPRIMIR

COPIAR

FAX

DIGITALIZAR
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Características
técnicas
Motor da impressora	
Velocidade de impressão
Método de impressão
Qualidade de impressão
Resolução de impressão
Tempo de aquecimento
		
Tempo de saída da
primeira página
Ciclo de trabalho
Margens de impressão
Gestão do material
	de impressão	
Entrada de papel (Standard)
Saída de papel
Tipos de material de impressão
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16 ppm monocromática, 4 ppm a cores (A4)
Impressão laser
Até 2400 x 600 ppp com Aperfeiçoamento Automático da Imagem
Até 600 x 600 ppp
Aprox. 10 segundos a partir do modo de hibernação
Aprox. 66 segundos, ou menos, após ligar
Aprox. 24,7/13,6 segundos (a cores/monocromática)
Máx. 15 000 páginas por mês
5 mm superior, inferior, esquerda e direita (10 mm - envelope)

￼

1 Tabuleiro de saída de papel

￼

2 T abuleiro multifunções para 150
folhas

￼

3 C
 artridge 729:
4 cartridges disponíveis:
Preto, Ciano, Magenta e Amarelo
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Controlador
Memória
16 MB
Linguagens da Impressora
Tecnologia de Impressão Avançada da Canon (CAPT)
Interface e conectividade
USB 2.0 Hi-Speed
Sistemas Operativos
compatíveis
Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / 		
		
Windows 2000 /
		
Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003
(32/64 bits) / Mac OS 10.4.9 - 10.7.x2/Linux2/Citrix2
Consumíveis
Consumíveis
		

Standard:
Cartridge 729 Preto (1200 páginas3)4
Cartridge 729 Ciano (1000 páginas3)4
		
Cartridge 729 Magenta (1000 páginas3)4
		
Cartridge 729 Amarelo (1000 páginas3)4
		

Tabuleiro multifunções para 150 folhas
50 folhas com face impressa para baixo
Papel normal, Papel grosso, Papel revestido, Transparências (apenas a
preto e branco), Etiquetas, Envelopes, Papel espesso, Papel reciclado

Tamanho dos materiais
de impressão
Tabuleiro multifunções:
		
A4 / B5 / A5 / Letter / Legal / Executive / 16K / Foolscap / Statement /
Envelopes (COM-10, Monarch, C5, B5, DL) / Cartões de índice /
Formatos personalizados:
Largura: 76,2 × 215,9 mm x comprimento 127 × 355,6 mm
Gramagens do material
de impressão
Tabuleiro multifunções:
		
60 a 163 g/m2 (220 g/m2 para Papel Revestido)

Cartridge de tambor 029 (7000 páginas)

		

Acessórios/opções
Notas de rodapé
[1] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
[2] Apenas distribuição na Web. Lançamento do controlador em Outubro de 2011
[3] Com base na norma ISO/IEC19798
[4] A impressora inclui uma cartridge inicial para 550/500 páginas (monocromática/a cores)

Características gerais	
Requisitos de alimentação
220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia
Máximo: aprox. 868 W ou menos
		
Activo: em média aprox. 145 W / 230 W ou menos (a cores/		
		monocromática)
		
Em espera: em média, aprox. 7 W
		
Sleep: em média, aprox 1,1 W
		
Consumo Eléctrico Típico (TEC): 0,5 kWh/semana
Nível de ruído
Potência do som1:
		
Activa: 6,2/6,4 B ou menos (a cores/monocromática)
		
Em espera: Inaudível
		
		
		
Dimensões (L x P x A)
Peso
Ambiente de funcionamento
		
Painel de controlo

Pressão sonora1:
Activa: 48/50 dB(A) (a cores/monocromática)
Em espera: Inaudível
400 mm x 398 mm x 223 mm
Aprox. 12,3 kg
Temperatura: de 10 a 30 °C
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
6 indicadores LED, 1 tecla de função
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