•
Hitri, visokozmogljivi
črno-beli laserski
tiskalniki za zaposlene
delovne skupine.
Visokozmogljivo tiskanje, idealno za
delovna mesta z osredotočenostjo
na produktivnost, ki potrebujejo
prilagodljive črno-bele laserske tiskalnike.

Hitro in prilagodljivo tiskanje

Tiskanje v oblaku in tiskanje iz mobilnih naprav

• Črno-belo tiskanje s hitrostjo 55 strani na minuto (LBP351x)

• S podporo za program Apple AirPrint (iOS) in storitev Mopria

ali 62 strani na minuto (LBP352x).

• Naprave ponujajo izbiro prilagodljivih konfiguracij, zato so
idealne za zaposlena delovna okolja, ki zahtevajo zanesljiv
in vsestranski tiskalnik.

(Android) lahko enostavno tiskate iz katere koli združljive
naprave.

• Izkoristite prednosti naprednejših funkcij s programom
Canon PRINT Business za mobilne naprave.

• Pripravljen za Google Cloud Print za celovito integracijo.

Visoka zmogljivost v majhnem ohišju

• Standardna velika zmogljivost 600 strani, ki jo je mogoče
razširiti na 3600 strani.

• Je kompakten in zmogljiv spremljevalec za pisarno, vendar
je kljub večji zmogljivosti še vedno majhen.

• Na voljo je tudi kartuša s tonerjem z visokim izkoristkom,
s katero lahko natisnete še več strani, preden jo morate
zamenjati. Tako boste še bolj produktivni.

Pametne omrežne zmožnosti in zmožnosti upravljanja

• Podpora za jezika tiskalnikov PCL5e/6 in Adobe PostScript

omogoča nemoteno integracijo v upravljana omrežna okolja.

• Primeren za okolja z upravljanimi storitvami tiskanja in je

združljiv s Canonovim sistemom za oddaljeno upravljanje
storitev e-Maintenance.

• Mogoče ga je integrirati v Canonovo platformo za upravljanje

• Zasnovan za vsestranskost. Obojestranske dokumente

tiskanja uniFLOW, kar zagotavlja učinkovitost in varnost
tiskanja My Print Anywhere ter dodatne prednosti za
računovodstvo in prednosti pokrivanja stroškov.

velikosti od A5 do A4 natisne v nekaj sekundah.

NATISNI

ETHERNET

•
Izbirna dodatna oprema
Podajalnik papirja – B1

Podajalnik ovojnic – A1

• Dodatna kaseta za 500 listov papirja, glavni enoti lahko

• Podajalnik za tiskanje ovojnic velikih naklad.

dodate 4 kasete.

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

Predal za papir – G1

• Dodatni predal za papir za 1500 listov.
Navadni podstavek – M1

• Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete,
pri nizkih različicah.

• Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu

kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za
licenčni dostop za aktivacijo.

Kartica SD – C1

• Kartica SD s pomnilnikom 8 GB za različne funkcije, kot so

Navadni podstavek – N1

• Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete,
pri visokih različicah.

opravila tiskanja v ozadju, šifrirano varno tiskanje, varno
tiskanje in elektronsko razvrščanje.

Komplet pisav PCL – C1

• Zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpiranje

Kaseta A5 – A1

• Kaseta po meri, ki nadomešča standardno kaseto in
omogoča hitro tiskanje strani A5.

pisave Andale.

Komplet za uporabniško vzdrževanje – A1

• Komplet z deli vsebuje pritrdilno enoto, prenosni valj in

Kaseta za medije po meri – A1

• Kaseta za velikosti papirja s širino 102–170 mm in

pobiralni valj. Dele je treba zamenjati vsakih 225.000 strani.

dolžino 148–282 mm (vključno z velikostjo A6),
ki nadomešča standardno kaseto.

i-SENSYS LBP351x, LBP352x

Glavna enota

Glavna enota
+ od 1 do 4 podajalniki papirja – B1

Glavna enota
+ od 1 do 3 podajalniki papirja – B1
+ predal za papir – G1

•
Tehnične specifikacije

OSNOVNE FUNKCIJE

TISKALNI MEHANIZEM
Hitrost tiskanja

Enostransko (A4): do 55 strani na minuto (LBP351x),
62 strani na minuto (LBP352x)
Obojestransko (A4): do 36,5 slike na minuto (LBP351x),
41,4 slike na minuto (LBP352x)

Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1650 W ali manj.
Med delovanjem: približno 850 W ali manj.
Stanje pripravljenosti: približno 19 W ali manj.
Mirovanje: približno 1,1 W ali manj.
Med izklopljenim napajanjem: 0,17 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 2,4 (LBP351x),
2,8 kWh na teden (LBP352x)
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja:
5-60 min (privzeto: 5 min)
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi:
4 ure (privzeto)

Raven hrupa

Zvočna moč4
Med delovanjem: 71 dB ali manj
V načinu pripravljenosti: neslišno

Način tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 x 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

Do 600 x 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno 29 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Približno 7,0 sekunde

Priporočena mesečna naklada

Od 3000 do 16.000 strani na mesec (LBP351x)
Od 5000 do 20.000 strani na mesec (LBP352x)

Količina natisnjenih
dokumentov

Najv. 250.000 strani na mesec (LBP351x)
Najv. 280.000 strani na mesec (LBP352x)1

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod2
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program
Canon PRINT Business

Dimenzije (Š x G x V)

415 x 529 x 438 mm

Teža

Približno 26,2 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 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

Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 500 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

UPRAVLJALNIK

Podajanje papirja (izbirno)

Možnost 1: kaseta za 500 listov x 3, predal za papir za 1500 listov
Možnost 2: kaseta za 500 listov x 4
Drugo: kaseta za 500 listov A5 (nadomešča standardno kaseto),
kaseta za medije po meri za 500 listov (nadomešča standardno
kaseto), podajalnik ovojnic za 75 listov (nadomešča večnamenski
pladenj)

1

Hrupnost4
Med delovanjem: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
V načinu pripravljenosti: neslišno

DELO Z MEDIJI

Izhod papirja

500 listov s stranjo za tiskanje navzdol, 100 listov s stranjo za
tiskanje navzgor

Vrste medijev

Navadni papir, težki papir, nalepke, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno in izbirno):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Velikost po meri – širina: od 148 do 216 mm, dolžina:
od 210 do 356 mm
Večnamenski pladenj:
A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartotečna kartica (3 × 5 palcev), ovojnica (COM10, Monarch, DL,
ISO-C5)
Velikost po meri – širina: od 76 do 216 mm, dolžina:
od 127 do 356 mm
Kaseta A5:
A5 (ležeče)
Kaseta za medije po meri:
A5, A6, STMT
Velikost po meri – širina: od 102 do 170 mm, dolžina:
od 148 do 282 mm
Predal za papir za 1500 listov:
A5, A6, STMT
Podajalnik ovojnic:
Pisemska ovojnica
Velikost po meri – širina: od 90 do 178 mm, dolžina:
od 160 do 254 mm

Teža medijev

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

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta (standardno in izbirno):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
Velikost po meri3 – širina: enako kot za A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/
FLS, dolžina: od 210 do 356 mm
60 do 120 g/m2

Hitrost procesorja

528 MHz + 264 MHz

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5e5, PCL6, Adobe® PostScript

Pisave

93 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,
orodje za stanje tonerja,
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

Združljivost z operacijskimi
sistemi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows®
Vista/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server®
2008/Server® 2003R2/Server® 2003
Različica Mac OS X 10.5.8 in novejše
Linux6/Citrix

POTROŠNI MATERIAL
Večnamenske barvne kartuše

DODATNA OPREMA/
MOŽNOSTI
Predmeti

Kaseta A5:
Ni na voljo
Kaseta za medije po meri:
A5
Velikost po meri3 – širina: enako kot za A5, dolžina:
od 148 do 282 mm
60 do 120 g/m2
Predal za papir za 1500 listov:
A4, LGL, LTR
60 do 120 g/m2
Podajalnik ovojnic:
Ni na voljo

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Standardno: kartuša 039 (11.000 strani7)8
Visok izkoristek: kartuša 039H (25.000 strani7)8

Podajalnik papirja PF – B1 (kaseta za 500 listov) x 4
Kaseta A5 – A1 (500 listov)
Kaseta za medije po meri – A1 (500 listov)
Predal za papir – G1 (1500 listov)
Podajalnik ovojnic – A1 (75 listov)
Kartica SD C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB)
Komplet za tiskanje črtnih kod – F1 (omogoča zmožnost tiskanja
črtnih kod)
Komplet pisav PCL – C1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v
sistemu SAP in podpira pisavo Andale)
Komplet za uporabniško vzdrževanje – A1 (običajen komplet
za vzdrževanje, vključno s pritrdilno enoto/prenosnim valjem/
pobiralnim valjem, 255k izkoristka)
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)
Navadni podstavek – M1 (nižje vrste)
Navadni podstavek – N1 (višje vrste)

Opombe
[1]

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

[2]

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

[3]

 astavitev gonilnika zunaj velikosti, ki so označene, da niso na voljo. Tiskanje je mogoče samo
N
prek nastavitve v aplikaciji.

[4]

Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[5]

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

[6]

Samo spletna distribucija.

[7]

Glede na ISO/IEC 19752.

[8]

Tiskalniku je priložena kartuša 039.

•
Visokozmogljivi hitri
črno-beli tiskalniki za
zaposlene delovne skupine.
Hitri črno-beli laserski tiskalniki v kompaktnem ohišju.
Ti visokozmogljivi tiskalniki so idealni za zahtevna
delovna mesta.
Datum začetka prodaje: julij 2016

Podrobnosti o izdelku:
Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

4549292051377

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA

4549292051421

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Podajalnik papirja PF-B1

0563C001AA

4549292051445

Predal za papir PD-G1

0563C002AA

4549292048575

Podajalnik ovojnic EF-A1

0563C003AA

4549292048582

Kaseta A5 C-A1

0563C004AA

4549292048599

Kaseta za medije po meri CM-A1

0563C005AA

4549292048605

Komplet pisav PCL – C1

0643A029AA

4549292048605

Kartica SD – C1

0655A004AA

4549292051452

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

0660A018AA

4960999689562

Vrsta navadnega podstavka M1

1630C001AA

8714574633770

Vrsta navadnega podstavka N1

1631C001AA

8714574637013

Komplet za uporabniško vzdrževanje UM-A1

0563C009AA

4549292048568

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Kartuša 039

0287C001AA

4549292031485

Kartuša 039H

0288C001AA

4549292031492

Izbirna dodatna oprema:

Potrošni material:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Koda Mercury

Oblika paketa

Količina
na paket

Dolžina
(mm)

Širina
(mm)

Višina
(mm)

Teža
(kg)

i-SENSYS LBP351x EUR

0562C003AA

Škatla

1

530

710

526

30,5

i-SENSYS LBP352x EUR

0562C008AA
Paleta

4

730

1080

1170

134,6

Zabojnik, 40 čevljev, HCD

264

–

–

–

–

Vsebina embalaže
• Glavna enota

• Začetna navodila

• Kartuša Canon 039

• DVD plošča z uporabniško programsko opremo

• Napajalni kabel

• Garancijska kartica

