ENOFUNKCIJSKI
ČRNO-BELI LASERSKI
TISKALNIK Z
VISOKIMI HITROSTMI
TISKANJA
i-SENSYS LBP325x
Zagotovite si velike hitrosti tiskanja s
kompaktnim enofunkcijskim črno-belim
laserskim tiskalnikom

RACIONALIZIRANO
UPRAVLJANJE
Petvrstični zaslon LCD

VISOKA HITROST
TISKANJA

43 strani A4 na minuto pri
enostranskem tiskanju
65 strani A5 na minuto pri
enostranskem tiskanju

PRODUKTIVNOST
Samodejno obojestransko
tiskanje

Visoka produktivnost

Vsestranski poslovni tiskalnik

Izboljšan tiskalni mehanizem, ki je kompakten in
izjemno učinkovit, zagotavlja vrhunsko tiskanje pri
hitrostih 43 strani velikosti A4 na minuto in 65 strani
velikosti A5 na minuto. S kartušami z izboljšanim
visokim izkoristkom pa lahko natisnete več strani do
ponovnega polnjenja, s tem pa povečate donos in
dosežete še večjo učinkovitost.

Črn in bel laserski tiskalnik je zasnovan za pisarne z
veliko dela in se ponaša z visoko hitrostjo tiskanja,
kompaktno zasnovo, kakovostjo tiskanja in kapaciteto
papirja. Zaradi visoke produktivnosti in kompaktne
zasnove je tiskalnik i-SENSYS LBP325x idealen za
najrazličnejša poslovna okolja.

Večja kapaciteta papirja

Uživajte v hitri pisarniški povezavi z visokohitrostno
povezavo USB in Ethernetno podporo.

Povečajte kapaciteto papirja s tremi izbirnimi
dodatnimi kasetami za papir ter spodbudite poslovno
produktivnost.

Preprosto povezovanje

Zanesljiva kakovost tiskanja
Visoka kakovost tiskanja z izboljšano ostrino slike za
izpopolnjen končni rezultat.

Družina i-SENSYS LBP325x

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE
TISKALNI MEHANIZEM

Raven hrupa

Hitrost tiskanja

Enostransko (A4): do 43 strani na minuto
Obojestransko (A4): do 36,0 slike na minuto
Enostransko (A5 – ležeče): do 65,2 strani na minuto

Način tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

Kakovost tiskanja s tehnologijo
izboljšave slike

Do 1200 × 1200 dpi

Čas ogrevanja

Pribl. 30 sekund ali manj po vklopu (privzeto)
Pribl. 3 sekunde ali manj po vklopu (hitri način)1

Čas tiskanja prve strani

Pribl. 5,7 sekunde

Priporočena mesečna naklada

Od 2000 do 7500 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 150.000 strani na mesec2

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Funkcije naprednega tiskanja

Varno tiskanje3
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Tiskanje črtnih kod4
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service,
aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Zvočna moč5
Med delovanjem: 69 dB
V stanju pripravljenosti: neslišno
Raven hrupa⁵
Med delovanjem: 54 dB
V stanju pripravljenosti: neslišno

Mere (Š × G × V)

409 mm × 376 mm × 275 mm

Teža

Pribl. 12,3 kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez
kondenzacije)

Nadzorna plošča

5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano,
pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo),
gumbi, številska tipkovnica z 10 tipkami

UPRAVLJALNIK
Hitrost procesorja

528MHz + 264 MHz

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5e6, PCL6,
Adobe® PostScript3

Pisave

105 pisav PCL, 136 pisav PS

Vmesnik in povezljivost

USB 2.0 High-Speed,
10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
iW Management Console: strežniška programska oprema
za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene
storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti,
samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena
diagnostika.
Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo
naprav uniFLOW za SFP MEAP
Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server®2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server®
2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003
Različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.14 in
novejše
Linux7/Citrix

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

3 kasete za 550 listov

Izhod papirja

150 listov z zgornjo stranjo navzdol

Vrste medijev

Navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir,
kopirni papir, nalepke, ovojnice, razglednice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Velikost po meri – širina: od 105,0 do 216,0 mm,
dolžina: od 148,0 do 355,6 mm

Združljivost z operacijskimi
sistemi

Večnamenski pladenj:
A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16,
ovojnice (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartotečna kartica
(3 × 5 palcev)
Velikost po meri – širina: od 76,2 do 216,0 mm,
dolžina: od 127,0 do 355,6mm

POTROŠNI MATERIAL

Kaseta (izbirno):
A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Velikost po meri – širina: od 105,0 do 216,0 mm,
dolžina: od 148,0 do 355,6 mm

Kartuše vse v enem

Teža medijev

Kaseta: od 60 do 120 g/m²
Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta (standardna in izbirna): A4, LTR, LGL, FLS
Velikost po meri – širina: od 210,0 do 216,0 mm,
dolžina: od 279,4 do 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m2

DODATNA OPREMA/
MOŽNOSTI
Elementi

Kartuša 056L (5100 strani8)9
Kartuša 056 (10.000 strani8)9
Kartuša 056H (21.000 strani8)9

Podajalnik papirja PF – C1 (kaseta za 550 listov) x 3
Kartica SD – C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB)
Komplet za tiskanje črtnih kod – F1
(omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod)10
Komplet pisav PCL – C1 (omogoča zmožnost tiskanja
Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale)10

OSNOVNE FUNKCIJE
Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba

Največ: pribl. 1380 W ali manj
Med delovanjem: približno 600W ali manj
Stanje pripravljenosti: približno 10,1W ali manj
Mirovanje: približno 1,2W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,5 kWh/teden11
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z
radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko
opremo uniFLOW)
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z
radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko
opremo uniFLOW)

Opombe:
[1]

Zahtevana je nastavitev na hitri način.

[2]

Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke
obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko
dobo izdelka.

[3]

Zahteva se dodatna oprema – kartica SD – C1.

[4]

Dodatna oprema – potreben je komplet za tiskanje črtnih kod – F1.

[5]

Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[6]

Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz
aplikacije.

[7]

Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2019.

[8]

Glede na ISO/IEC 19752.

[9]

Tiskalniku je priložena kartuša 056L za 5100 listov.

[10]

Kompleta za tiskanje črtnih kod – F1 in kompleta pisav PCL – C1 ni mogoče namestiti
istočasno.

[11]

V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

ENOFUNKCIJSKI ČRNO-BELI LASERSKI
TISKALNIK Z VISOKIMI HITROSTMI
TISKANJA
Zagotovite si velike hitrosti tiskanja s kompaktnim
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PODROBNOSTI O IZDELKU:
IME IZDELKA

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS LBP325x EU SFP

3515C004AA

4549292133851

IME IZDELKA

Koda Mercury

Koda EAN

Podajalnik papirja PF – C1

0865C001AA

4549292050691

KOMPLET PISAV PCL – C1

0643A029AA

4549292048612

Kartica SD – C1

0655A004AA

4549292051452

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

0660A018AA

4960999689562

IME IZDELKA

Koda Mercury

Koda EAN

Kartuša 056L

3006C002AA

4549292136173

Kartuša 056

3007C002AA

4549292136197

Kartuša 056H

3008C002AA

4549292136210

DODATNA OPREMA:

POTROŠNI MATERIAL:

IZBIRNA DODATNA OPREMA
Kasetni podajalni modul PF-C1

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

•

•

Dodatna kaseta za 550 listov, tiskalniku lahko dodate 3 enote

KARTICA SD – C1

•

8 GB pomnilniška kartica SD

 amesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga
N
prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za
aktivacijo.

Komplet pisav PCL C1

•

Omogoča tiskanje Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale.
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