•
Visokozmogljivi hitri
barvni tiskalniki za
zaposlene delovne
skupine.
Hitri barvni laserski tiskalniki
v kompaktnem ohišju. Ti
visokozmogljivi tiskalniki so
idealni za zahtevna delovna
mesta.

Hitro in prilagodljivo tiskanje

Kartuše s tonerjem višje zmogljivosti

• Barvno tiskanje s hitrostjo 33 strani na minuto (LBP710Cx)

• Tesnilni trak tonerja v kartuši se samodejno odstrani, ko

ali 38 strani na minuto (LBP712Cx).

• Idealni za zaposlena delovna okolja, ki zahtevajo zanesljiv
in vsestranski tiskalnik.

• Možnost uporabe do 4 visokozmogljivih kaset podajalnika
papirja (*na voljo samo pri modelu LBP712Cx).

namestite kartušo, kar zmanjšuje količino odpadkov in skrajša
čas namestitve.

• Originalne Canonove kartuše s tonerjem enake kompaktne

velikosti imajo sedaj višjo zmogljivost, kar vam omogoča še
večjo produktivnost.

Canonova izjemna kakovost slike

Visoka zmogljivost v majhnem ohišju

• Standardna velika zmogljivost 650 strani, ki jo je mogoče
razširiti na 2300 strani (*samo pri modelu LBP712Cx).

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

• Zasnovan je za vsestranskost; obojestranske dokumente
velikosti od A5 do A4 natisne v nekaj sekundah.

• Te naprave ustvarjajo grafike, slike in besedilo v vrhunskih

barvah in laserski kakovosti, kar bo naredilo večji vtis na bralca.

• Canonove priznane izkušnje s področja slik zagotavljajo,
da lahko podjetja vseh velikosti ustvarjajo dokumente
profesionalnega videza.

Pametne omrežne zmožnosti

• Podpora za jezika tiskalnikov PCL5e/6 in Adobe PostScript

Delo na poti

• Podpora za program Apple AirPrint (iOS) in storitev Mopria
(Android), zato lahko enostavno tiskate iz katere koli
združljive naprave.

omogoča nemoteno integracijo v upravljana omrežja.

• Naprave so prav tako primerne za okolja z upravljanimi

storitvami tiskanja in so združljive s Canonovim sistemom za
oddaljeno upravljanje storitev e-Maintenance.

• Izkoristite prednosti naprednejših funkcij s programom

• Naprave serije LBP710 lahko integrirate tudi v Canonovo

Canon PRINT Business za mobilne naprave.

• Pripravljen za Google Cloud Print za celovito integracijo.

NATISNI

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

ETHERNET

•
Izbirna dodatna oprema

Podajalnik papirja – D1

Kartica SD – C1

• Dodatna kaseta za 550 listov papirja.

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

LBP710Cx : glavni enoti lahko dodate 1 kaseto
LBP712Cx : glavni enoti lahko dodate največ do 3 kasete

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

Navadni podstavek – P1

Komplet pisav PCL – C1

• Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete.

• Zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpiranje

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

pisave Andale.

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

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

Raven hrupa

TISKALNI MEHANIZEM
Hitrost tiskanja

Enostransko (A4): do 33/38 barvnih ali črno-belih strani
na minuto (LBP710Cx/LBP712Cx)
Dvostransko (A4): do 33/38 barvnih ali črno-belih slik
na minuto (LBP710Cx/LBP712Cx)

Zvočna moč3
Med delovanjem: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Stanje pripravljenosti: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Hrupnost3
Med delovanjem: 51 dB
Stanje pripravljenosti: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 9600 x 600 dpi

Dimenzije (Š x G x V)

458 x 464 x 388 mm

Ločljivost tiskanja

Do 600 x 600 dpi

Teža

Približno 28,8 kg

Čas ogrevanja

Približno 31 sekund ali manj po vklopu

Delovno okolje

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 6,0 sekunde
Črno-belo: približno 5,1 sekunde

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

Nadzorna plošča

Priporočena mesečna naklada

Od 2000 do 6000 strani na mesec (LBP710Cx)
Od 2000 do 7500 strani na mesec (LBP712Cx)

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

Količina natisnjenih
dokumentov

Najv. 80.000 strani na mesec1

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

UPRAVLJALNIK
Hitrost procesorja

528 MHz + 264 MHz

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5c4, 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 10.6.8 in novejše
Linux5/Citrix

DELO Z MEDIJI
Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Podajanje papirja (izbirno)

1 kaseta za 550 listov (LBP710Cx)
3 kasete za 550 listov (LBP712Cx)

Izhod papirja

200 listov z zgornjo stranjo navzdol

Vrste medijev

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

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, B5, A5, A5 (ležeče), LTR, EXE, STMT, K16
Velikost po meri – širina: od 101,6 do 215,9 mm,
dolžina: od 148 do 297 mm
Večnamenski pladenj:
A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartotečna kartica (3 × 5 palcev)
Velikost po meri – širina: od 76,2 do 215,9 mm,
dolžina: od 127 do 355,6 mm

POTROŠNI MATERIAL
Večnamenske barvne kartuše

Standardno:
Črna kartuša 040 (6300 strani6)7
Cijan kartuša 040 (5400 strani6)7
Magenta kartuša 040 (5400 strani6)7
Rumena kartuša 040 (5400 strani6)7
Visok izkoristek:
Črna kartuša 040H (12.500 strani6)7
Cijan kartuša 040H (10.000 strani6)7
Magenta kartuša 040H (10.000 strani6)7
Rumena kartuša 040H (10.000 strani6)7
Škatla za odpadni toner: WT – B1 (pribl. 54.000 strani A4)

DODATNA OPREMA/
MOŽNOSTI

Podajalnik papirja PF-D1 (kaseta za 550 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)
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 – P1

Kaseta (izbirno):
A4, B5, A5, A5 (ležeče), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Velikost po meri – širina: od 101,6 do 215,9 mm,
dolžina: od 148 do 355,6 mm
Teža medijev

Kaseta: od 60 do 163 g/m2
Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m2

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta (standardno in izbirno):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Velikost po meri – širina: od 148 do 215,9 mm,
dolžina: od 210 do 355,6 mm
60 do 163 g/m2

OSNOVNE FUNKCIJE
Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1470 W ali manj.
Med delovanjem: približno 570 W/590 W ali manj
(LBP710Cx/LBP712Cx)
Stanje pripravljenosti: približno 34 W ali manj.
Mirovanje: približno 1,3 W ali manj.
Med izklopljenim napajanjem: 0,16 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,4 kWh na teden
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja:
1–180 min (privzeto: 1 min)
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi:
4 ure (privzeto)
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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]

Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[4]

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

[5]

Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo oktobra 2016.

[6]

Glede na ISO/IEC 19798.

[7]

Tiskalniku je priložena kartuša 040.

•
Visokozmogljivi hitri barvni tiskalniki
za zaposlene delovne skupine.

Hitri barvni 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 LBP710Cx EUR

0656C006AA

4549292059397

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA

4549292041033

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Podajalnik papirja PF-D1

0942C001AA

4549292050714

Komplet pisav PCL – C1

0643A029AA

4549292048605

Kartica SD – C1

0655A004AA

4549292051452

Komplet za tiskanje črtnih kod – F1

0660A018AA

4960999689562

Vrsta navadnega podstavka P1

1632C001AA

8714574633756

Škatla za odpadni toner WT-B1

0942C002AA

4549292052688

Ime izdelka

Koda Mercury

Koda EAN

Črna kartuša 040

0460C001AA

4549292058239

Cijan kartuša 040

0458C001AA

4549292058222

Magenta kartuša 040

0456C001AA

4549292058215

Rumena kartuša 040

0454C001AA

4549292058208

Črna kartuša 040 H

0461C001AA

4549292058277

Cijan kartuša 040 H

0459C001AA

4549292058260

Magenta kartuša 040 H

0457C001AA

4549292058253

Rumena kartuša 040 H

0455C001AA

4549292058246

Izbirna dodatna oprema:

Potrošni material:

Meritve/logistične informacije:
Ime izdelka

Oblika Mercury

Slog paketa

Količina
na paket

Dolžina
(mm)

Širina
(mm)

Višina
(mm)

Teža
(kg)

i-SENSYS LBP710Cx EUR

0656C006AA

Škatla

1

602

602

531

35

i-SENSYS LBP712Cx EUR

0656C001AA
Paleta

4

656

1267

1065

140

Zabojnik, 40 čevljev, HCD

216

–

–

–

–

Vsebina embalaže
• Glavna enota

• Začetna navodila

• Kartuša Canon 040

• DVD plošča z uporabniško programsko opremo

• Napajalni kabel

• Garancijska kartica

