Gyors, kompakt és
energiahatékony feketefehér lézernyomtatók

you can
Megfizethető, kompakt fekete-fehér lézernyomtatók, amelyek
ideálisak asztali használatra otthon vagy kis irodákban
Megfizethető, helytakarékos fekete-fehér lézernyomtatók személyi
vagy kisirodai használatra tervezve. Csendes, megbízható és
különösen energiahatékony, kis energiafogyasztású készülékek,
amelyek gyorsan biztosítanak kiváló minőségű nyomatokat.
Főbb jellemzők

A doboz tartalma

●● Megfizethető, kompakt fekete-fehér lézernyomtató, amely ideális személyi vagy
kisirodai használatra
●● A Canon Gyors első nyomat technológiáinak és a gyors, percenként 18 oldalas
nyomtatási sebességnek köszönhetően nem kell várni a dokumentumokra

Készülék, kezdő kazetta, tápkábel,
jótállási jegy és GS értesítési lap,
Első lépések DVD-ROM, USB-kábel*
Méret (szé×mé×ma)

●● Nagy sebességű USB-csatlakoztathatóság

364 mm × 249 mm × 199 mm

●● Idő- és pénztakarékos a piacvezető energiahatékonyság révén

Támogatott operációs rendszerek

●● A halk működésnek köszönhetően Ön zavartalanul végezheti munkáját

Windows Win 8.1 (32/64 bites)/
Win 8 (32/64 bites)/
Win 7 (32/64 bites)/Win Vista
(32/64 bites)/XP (32/64 bites)/
server 2012 (32/64 bites)/server
2012 R2 (64 bites)/server 2008
(32/64 bites)/server 2008 R2
(64 bites)/2003 server (32/64 bites)
Mac OS 10.6-10.9
Linux (Csak internetes terjesztés)/
Citrix (FR2)

●● Újrahasznosítható minden-az-egyben kazetta a karbantartást nem igénylő
üzemeltetés érdekében
●● Elegáns, helytakarékos kialakítás, amely gyakorlatilag bárhol könnyen elhelyezhető
●● Wi-Fi kapcsolat az egyszerű hálózati működéshez és a számítógépekről történő
vezeték nélküli nyomtatáshoz (LBP6030w)

NYOMTATÁS

MÁSOLÁS

*Csak az LBP6030w esetében

FAX

BEOLVASÁS

Wi-Fi*

1 150 lapos tálca
2 	725-ös kazetta
1
2

Műszaki adatok
NYOMTATÓMŰ
Nyomtatási sebesség
Nyomtatási módszer
Nyomtatási minőség
Nyomtatási felbontás
Bemelegedési idő
		
Első oldal elkészülési ideje
Terhelhetőség
Nyomtatási margók

18 lap/perc fekete-fehér üzemmódban (A4)1
Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Max. 2400 × 600 dpi felbontás automatikus képfinomítással
Max. 600×600 dpi
Kb. 1 mp alvó állapotból
10 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Kb. legfeljebb 7,8 másodperc
Max. 5000 oldal/hónap
5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

HORDOZÓK KEZELÉSE
Papírbevitel (normál)
Papírkiadás
Hordozótípusok
		
Hordozóméretek
		
		
Hordozó súlya
		

150 lapos többfunkciós tálca
100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé
normál papír, nehéz papír, fólia,
címke, boríték
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Egyedi méret
Boríték COM10/boríték Monarch/boríték C5/boríték DL
76,2-216 mm szélesség × 188-356 mm hosszúság
Többfunkciós tálca:
60-163 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Teljesítményigény
Teljesítményfelvétel
		
		
		
		
		
		
		
Zajszint
		
		
		
		
		
Méretek (szé×mé×ma)
Tömeg
Üzemeltetési feltételek
		
Vezérlőpanel

VEZÉRLŐEGYSÉG
Memória
32 MB
Nyomtatónyelvek
UFRII LT
Interfész és csatlakozási
Nagy sebességű USB 2.0
lehetőségek
Nagy sebességű USB 2.0 és IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Kompatibilis operációs
Win 8.1 (32/64 bites)/Win 8 (32/64 bites)/Win 7 (32/64 bites)/
rendszerek 	Win Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/server 2012 (32/64 bites)/
server 2012 R2 (64 bites)/server 2008 (32/64 bites)/server 2008 R2
(64 bites)/2003 server (32/64 bites)/Mac OS 10.6-10.9/Linux3/
Citrix (FR2)
FOGYÓESZKÖZÖK
Minden-az-egyben kazetták

Normál: 725-ös kazetta (1600 oldal4)5

Lábjegyzet
[1]
A nyomtatási sebesség a nyomtató-illesztőprogram beállításától, a papírmérettől, a papírtípustól és a nyomtatandó oldalak
számától függően lelassulhat
[2]
A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
[3]
Csak internetes terjesztés
[4]
Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján
[5]
A nyomtató 700 oldalra elegendő kezdőkazettával érkezik
Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok
A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak

AC 220-240 V (±10%): 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximum: kb. legfeljebb 870 W
Aktív állapotban: átlagosan kb. 330 W
Készenléti állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 1,8 W
Készenléti állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 2,8 W
(Wi-Fi – LBP6030w)
Alvó állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 0,8 W
Alvó állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 1,6 W (Wi-Fi – LBP6030w)
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,47 kWh/hét
Hangteljesítmény²:
Aktív állapotban: legfeljebb 6,34 B
Készenléti állapotban: hangtalan
Hangnyomás²:
Aktív állapotban: 49,2 dB(A)
Készenléti állapotban: hangtalan
364 mm × 249 mm × 199 mm
Kb. 5,0 kg
Hőmérséklet: 10-30 °C
Páratartalom: 20-80% rel. (páralecsapódás nélkül)
2 LED-jelzőlámpa, 2 vezérlőgomb – LBP6030 és LBP6030B
3 LED-jelzőlámpa, 3 vezérlőgomb – LBP6030w
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