
Canon i-SENSYS LBP6030B Tehnični podatki

Hitrost tiskanja
18 črno-belih strani na minuto (A4)¹ 

Način tiskanja
Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom 

Kakovost tiskanja
Do 2400 x 600 dpi s samodejno izboljšavo slike 

Ločljivost tiskanja
600 x 600 dpi 

Čas ogrevanja
Približno 1 sekunda iz načina mirovanja
10 sekund ali manj po vklopu 

Čas tiskanja prve strani
Približno 7,8 sekunde ali manj 

Količina natisnjenih dokumentov 
Največ 5000 strani na mesec 

Robovi natisa
5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 

DELO Z MEDIJI
Vhod papirja (standardno)
Večnamenski pladenj za 150 listov 

Izhod papirja
100 listov s stranjo za tiskanje navzdol 



Vrste medijev
Navadni papir, težki papir, prosojnice, 
nalepke, ovojnice 

Velikosti medijev
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/velikost po meri
Ovoj. COM10/Ovoj. Monarch/Ovoj. C5/Ovoj. DL
širina 76,2～216 mm x dolžina 188～356 mm 

Teža medijev
Večnamenski pladenj:
60 do 163 g/m 

OSNOVNE FUNKCIJE
Zahteve napajanja
AC 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) 

Poraba energije
Največ: približno 870 W ali manj
Med delovanjem: povprečno približno 330 W
Stanje pripravljenosti: povprečno približno 1,8 W ali manj
Mirovanje: povprečno približno 0,8 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,47 kWh na teden
Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) 

Raven hrupa
Zvočna moč¹:
Med delovanjem: 6,34 B ali manj
V načinu pripravljenosti: neslišno
Hrupnost¹:
Med delovanjem: 49,2 dB (A)
V načinu pripravljenosti: neslišno 

Mere (Š x G x V)
364 x 249 x 199 mm 

Teža 
Približno 5,0 kg 

Delovno okolje
Temperatura: 10~30 ºC
Vlažnost: 20~80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) 

Nadzorna plošča
2 LED-indikatorja, 2 upravljalni tipki 



UPRAVLJALNIK
Pomnilnik
32 MB 

Jeziki tiskanja
UFRII LT 

Vmesnik in povezljivost
USB 2.0 Hi-Speed 

Združljivost z operacijskimi sistemi
Win 8.1(32 ali 64-bitna različica)/Win 8(32 ali 64-bitna različica)/Win 7(32 ali 64-bitna različica)/Win 
Vista(32 ali 64-bitna različica)/XP(32/64bit)/Server 2012(32 ali 64-bitna različica)/Server 2012 R2(64-
bitna različica)/Server 2008(32 ali 64-bitna različica)/Server 2008 R2(64-bitna različica)/2003 
Server(32 ali 64-bitna različica)/Mac OS X 10.6～/Linux¹/Citrix (FR2) 

POTROŠNI MATERIAL
Večnamenske barvne kartuše
Standardno: kartuša 725 (1600 strani¹)² 

Omejitev odgovornosti
Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez obvestila. 

Opomba
¹ Hitrost tiskanja se lahko zmanjša glede na nastavitve gonilnika za tiskalnik, velikost in vrsto papirja 
ter število natisnjenih strani. 

¹ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296. 

¹ Samo spletna distribucija. 

¹ Glede na ISO/IEC 19752.
² Tiskalniku je priložena začetna kartuša za 700 listov. 
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