Magától értetődő választás
kis cégek számára,
amelyek fontosnak tartják
a kifinomult nyomtatási
minőséget.

you can

Stílusos lézernyomtató Wi-Fi funkcióval*. Ideális választás a tartósan
kitűnő minőségre igényt tartó kis cégek számára.
Ez a kompakt, A4-es méretű lézernyomtató akár 14 lap/perc sebességre
képes színes és fekete-fehér nyomtatás esetében egyaránt. A beépített
Wi-Fi funkcióval* rendelkező eszköz ideális választás lehet a tartósan
kitűnő minőségre igényt tartó kis cégek számára.
Főbb tulajdonságok

•
•
•

Professzionális minőségű, A4-es színes lézernyomtató

A doboz tartalma

A karcsú, lapos kialakítású készülék nagyszerűen illik kis üzleti környezetekbe

•

A fekete-fehér és színes nyomtatásnál elérhető 14 lap/perc teljesítmény
folyamatosan maximális hatékonyságot biztosít

Készülék, 731-es C/M/Y/K kezdőkazetta,
tápkábel, használati útmutató, vezeték nélküli
beállítás útmutatója* és garancialevél, a
felhasználói szoftvert és a kézikönyvet tartalmazó
CD lemezek.

•
•
•
•
•
•

Akár 1200x1200 dpi nyomtatási felbontás

Ideális választás személyes használatra vagy kis munkacsoportok számára a
hálózaton keresztül megosztott közös használatra

406 mm x 454 mm x 255 mm

150 lapos papírkazetta
A Wi-Fi* csatlakozás révén könnyen megoldható a megosztott használat
A gyors első nyomat technológia révén nincs várakozás
Csendes és energiatakarékos
Kényelmes, egyszerűen használható minden-az-egyben kazetta

NYOMTATÁS

MÁSOLÁS

*Csak az LBP7110Cw modell esetén

Méret (széxméxma)

FAX

BEOLVASÁS

Támogatott operációs rendszerek
Windows XP (32/64 bites)/Vista
(32/64 bites)/7 (32/64 bites)/Server 2003
(32/64 bites)/Server 2008 (32/64 bites)/
Server 2008 R2 (64 bites)
Mac OS 10.6.x és magasabb (csak webes
terjesztésen keresztül)
Linux (csak internetes értékesítés)
Citrix
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1 150 lapos kazetta

￼

2 7
 31-es tonerkazetta:
5 kazettával: cián,
magenta, sárga, fekete és
nagy kapacitású fekete (H)

1

Műszaki adatok:
NYOMTATÓMŰ
Nyomtatási sebesség
Nyomtatási eljárás

VEZÉRLŐEGYSÉG
Max. 14 lap/perces színes (A4)
Max. 14 lap/perces fekete-fehér (A4)
Színes lézersugaras nyomtatás

Nyomtatási minőség

Max. 1200x1200 dpi

Nyomtatási felbontás

Max. 600x600 dpi

Bemelegedési idő
Első oldal elkészülési ideje
Terhelhetőség
Nyomtatási margók

Kb. 20 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Fekete-fehér: kb. 18 másodperc vagy kevesebb
Színes: kb. 18 másodperc vagy kevesebb

Papírkiadás
Hordozótípusok
Hordozók mérete

Hordozók súlya

Teljesítményigény

Zajszint

Méret (széxméxma)
Tömeg
Üzemeltetési feltételek
Kezelőpanel

Szoftver- és
nyomtatókezelés
Kompatibilis
operációs rendszerek

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

150 lapos kazetta
125 lap nyomtatott oldallal lefelé
Normál papír, nehéz papír, fólia, fényezett papír,
fényes film, címke, indexkártya, boríték
Kazetta:
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap,
16K, DL boríték, COM10 boríték, C5 boríték, Monarch boríték,
indexkártya, egyéni méretek: szélesség: 83,0–215,9 mm,
hosszúság: 127,0–355,6 mm.
Kazetta: 60–220 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Teljesítményfelvétel

Csatlakozók

Max. 30 000 oldal/hónap1

HORDOZÓK KEZELÉSE
Papírbemenet (normál)

Memória
Nyomtatónyelvek

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximum: kb. 800 W vagy kevesebb
Aktív: kb. 340 W vagy kevesebb
Készenléti állapotban: kb. 10 W
Alvó módban: kb. 0,9 W2
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,0 kWh/hét

64 MB
UFR II-LT
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték
nélküli 802.11b/g5
MF/LBP Network Setup Tool, távoli felhasználói felület (RUI)
Windows XP (32/64 bites)/Vista (32/64 bites)/7 (32/64 bites)/
Server 2003 (32/64 bites)/Server 2008 (32/64 bites)/Server 2008
R2 (64 bites)
Mac OS 10.6 és frissebb verziók6
Linux6
Citrix

FOGYÓESZKÖZÖK
Minden-az-egyben kazetták

731-es fekete tonerkazetta (1400 oldal7)8
731H fekete tonerkazetta (2400 oldal7)8
731-es cián tonerkazetta (1500 oldal7)8
731-es magenta tonerkazetta (1500 oldal7)8
731-es sárga tonerkazetta (1500 oldal7)8

Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok. A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
1] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott
terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
2] Amikor az LBP7110Cw vezeték nélküli üzemmódban van, a fogyasztása 4 W
3] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
4] Az LBP7100Cn 11 LED-es jelzőfénnyel rendelkezik
5] Csak az LBP7110Cw modell esetén
6] Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2013 áprilisában jelenik meg
[7] Az ISO/IEC19798 alapján
8] A nyomtató 800 oldalra elegendő tonerkazettával érkezik

Hangteljesítmény3:
Aktív állapotban: 6,52 B vagy kevesebb
Készenléti állapotban: hangtalan
Hangnyomás3:
Aktív állapotban: 49 dB (A) vagy kevesebb
Készenléti állapotban: hangtalan
406 mm x 454 mm x 255 mm
Kb. 16,6 kg
Hőmérséklet: 10–30 ºC
Páratartalom: 20–80% rel. (páralecsapódás nélkül)
12 LED-es jelzőfény4
4 vezérlőgomb
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