
Gyors, kiemelkedő minőségű 
színes lézernyomtatást kínáló 
hatékony, kompakt egység 
maximális megbízhatósággal és 
egyszerű karbantarthatósággal. 

•
Megbízható, kompakt, gyors színes 
lézernyomtató otthoni felhasználásra, 
valamint kis- és középvállalkozások 
számára

Lenyűgöző színek

A Canon továbbfejlesztett színes technológiája révén a felhasználók 
maximalizálhatják dokumentumaik és nyomtatott segédanyagaik 
hatását, mivel az olajfestmény-hatású árnyalatok minden figyelmet 
magukra vonzanak. Az LBP610 sorozatot azért hívták életre, hogy 
kompromisszumok nélküli minőséget biztosítson, élettel teli, 
ütős színeket alkotva időről időre. Reklámanyagokat, marketing 
prospektusokat és belsős kommunikációs anyagokat tud lenyűgöző 
pontossággal és élénk színekkel létrehozni, amelyek igazán tükrözik 
a minőséget.

Az üzleti mobilitás kiteljesedése

Egy növekvő vállalkozásnál kulcsfontosságú a rugalmasság és a 
termelékenység, ezért bír hatalmas jelentőséggel a mobilnyomtatás. 
Az LBP610 sorozat maximális mobilkompatibilitást kínál, 
alapértelmezetten támogatja az AirPrint (Apple) és a Mopria 
(Android) funkciókat. Ráadásul a közvetlen vezeték nélküli 
csatlakoztathatóság lehetővé teszi a vendégek számára, hogy 
a hálózathoz való csatlakozás nélkül nyomtassanak, ami még 
nagyobb könnyedséget és rugalmasságot eredményez, a biztonság 
veszélyeztetése nélkül. A Canon PRINT üzleti mobil alkalmazás 
pedig számos hasznos, a mobil munkavégzést megkönnyítő funkciót 
biztosít, tovább erősíti az LBP610 sorozat mobil munkavégzés-
támogatását.

Termelékenységnövelő nyomtatási sebesség

A legújabb motornak köszönhetően az LBP610 sorozat lenyűgöző 
nyomtatási sebességet biztosít mind fekete-fehér, mind színes 
nyomtatás esetén is. Az LBP610 sorozat akár 18 oldalt is képes 
kinyomtatni egyetlen perc alatt, biztosítva a vállalkozások 
termelékenységét és hatékonyságát. Az LBP613Cdw típus még 
kétoldalas nyomtatásra is képes. Mindemellett állandó, kiemelkedő 
minőséget biztosít minden percben.

Több nyomtatás, kevesebb karbantartás 

Az LBP610 sorozatot azért hívták életre, hogy a vállalkozások 
azzal foglalkozhassanak, amiben a legjobbak, és kevesebb 
időt kelljen a karbantartással tölteniük. Az új, nagy kapacitású 
tonerkazetták révén a felhasználóknak nem kell olyan gyakran a 
fogyóeszközök cseréjével bajlódniuk. Amikor viszont elérkezik 
az idő egy új tonerkazetta behelyezésére, az automatikus 
tonerszalag-eltávolító rendszernek köszönhetően ez most már 
egyszerűbb, mint valaha. Az LBP610 sorozat nyomtatói szintén 
lehetővé teszik a távoli fogyóeszköz-felügyeletet egy egyszerű 
felhasználói felületen keresztül (ami elérhető számítógépen vagy 
mobileszközön keresztül), felvértezve ezzel a kisvállalkozásokat 
azzal a képességgel, hogy még hatékonyabban tervezhessék meg a 
fogyóeszközök készletezését.

Biztonság, mint alapfelszereltség

A dokumentumbiztonság bármely méretű cégnél kardinális kérdés, 
kiváltképp a kis- és középvállalkozások számára, akik gyakran nem 
rendelkeznek külön olyan informatikai háttérrel, mint nagyvállalkozó 
társaik. Az LBP610 sorozat ezt a problémát a PIN-kóddal védett 
dokumentumnyomtatás funkcióval oldja meg, ami a felhasználók 
számára nagyobb irányítást biztosít, kiváltképp a bizalmas üzleti 
anyagok felett. Ez a funkció megoldja azokat a problémákat, melyek 
akkor merülnek fel, mikor több felhasználó is ugyanazt a nyomtatót 
használja, így a vezetőség is nyugodtan aludhat.
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NYOMTATÓMŰ

Nyomtatási sebesség i-SENSYS LBP611Cn: 
Egyoldalas:  max. 18 lap/perc (A4) 

max. 32 lap/perc (A5 – fekvő)

i-SENSYS LBP613Cdw: 
Egyoldalas:  max. 18 lap/perc (A4) 

max. 32 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: max. 11 kép/perc (A4)

Nyomtatási eljárás Színes lézersugaras nyomtatás 

Nyomtatási minőség Max. 1200×1200 dpi 

Nyomtatási felbontás Max. 600×600 dpi 

Bemelegedési idő Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje Színes: kb. 12 másodperc vagy kevesebb 
Fekete-fehér: kb. 10,9 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség

250–2500 oldal/hónap

Terhelhetőség Max. 30 000 oldal/hónap*
*A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális 
oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a 
termék élettartamát.

Nyomtatási margók 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Fejlett nyomtatási funkciók Biztonságos nyomtatás 
Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) 
Google Cloud Print-kompatibilitás 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás 
Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, 
Canon PRINT Business alkalmazás

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál) 150 lapos kazetta 
1 lapos kézi lapadagoló nyílás

Papírkiadás 100 lapos

Hordozótípusok Normál papír, újrafeldolgozott papír, nehéz papír, vékony papír, 
színes papír, fényezett papír, címke, képeslap, boríték

Hordozók mérete Kazetta:  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni 
méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Kézi lapadagoló nyílás:  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni 
méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Hordozók tömege Kazetta: 52–163 g/m2 (max. 200 g/m2 fényes papírral)  
Kézi adagolónyílás: 52–163 g/m2 (max. 200 g/m2 fényes papírral) 

Kétoldalas nyomtatás i-SENSYS LBP613Cdw: 
Automatikus 
Kazetta: 
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K 
Egyéni méretek: min. 182×257 mm, max. 215,9×355,6 mm 
60–120 g/m2

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Teljesítményfelvétel i-SENSYS LBP611Cn: 
Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb 
Készenléti állapotban: kb. 10,8 W vagy kevesebb 
Alvó állapotban: kb. 0,9 W vagy kevesebb 
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét 
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért 
látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx honlapra.

i-SENSYS LBP613Cdw: 
Maximum: kb. 850 W vagy kevesebb 
Készenléti állapotban: kb. 10,8 W vagy kevesebb 
Alvó állapotban: kb. 0,9 W vagy kevesebb* 
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,5 kWh/hét 
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért 
látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx honlapra.
*Vezeték nélküli üzemmódban a fogyasztás 0,8 W

Zajszint Hangteljesítmény* 
Működés közben: 63 dB vagy kevesebb 
Készenléti állapotban: hangtalan

Hangnyomás* 
Működés közben: 49 dB vagy kevesebb (színes nyomtatás)/48 dB 
vagy kevesebb (fekete-fehér nyomtatás) 
Készenléti állapotban: hangtalan
*A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége 800 MHz × 2

Memória 1 GB

Nyomtatónyelvek i-SENSYS LBP611Cn: 
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw: 
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy 
alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

Betűtípusok i-SENSYS LBP613Cdw: 
45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási 
lehetőségek

i-SENSYS LBP611Cn: 
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw: 
Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,  
vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli 
csatlakoztatás

Szoftver- és nyomtatókezelés Távoli felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés, Toner 
Status Tool, 
iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark 
központi kezeléséhez  
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli 
eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a 
fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Kompatibilis operációs 
rendszerek

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ 
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008 
Mac OS X 10.7.5 és újabb verziók 
Linux*/Citrix
*Csak internetes terjesztés

FOGYÓESZKÖZÖK

Multifunkciós kazetták 045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal*)** 
045H fekete tonerkazetta (2800 oldal*)** 
045-ös cián tonerkazetta (1300 oldal*)** 
045H cián tonerkazetta (2200 oldal*)** 
045-ös magenta tonerkazetta (1300 oldal*)** 
045H magenta tonerkazetta (2200 oldal*)** 
045-ös sárga tonerkazetta (1300 oldal*)** 
045H sárga tonerkazetta (2200 oldal*)**
*Az ISO/IEC 19752 alapján  
**A nyomtató 1400 oldalra elegendő fekete és 690 oldalra elegendő C/M/Y 
tonerkazettákkal érkezik

i-SENSYS LBP610 sorozat



Gyors, kiemelkedő minőségű színes lézernyomtatást 
kínáló hatékony, kompakt egység maximális 
megbízhatósággal és egyszerű karbantarthatósággal.

• 
Megbízható, kompakt, gyors színes 
lézernyomtató otthoni felhasználásra, 
valamint kis- és középvállalkozások számára.

Easy Service Plan:

Egység neve Mercury-kód EAN-kód

Üzembehelyezés 7950A546AA 4960999794426

Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő  
3 év során – A csomag 7950A525AA 4960999793290

Szervizben történő javítás a vásárlást követő 3 év során 7950A528AA 4960999793320

i-SENSYS LBP610 sorozat

Termékadatok:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

i-SENSYS LBP613Cdw 1477C001AA 4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn 1477C010AA 4549292068757

A doboz tartalma:

• Készülék
• 045-ös fekete tonerkazetta (1400 oldal) 
•  045-ös cián/magenta/sárga tonerkazetta (690 lap)
• Tápkábel
• Használatbavételi útmutató

• Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
• Garancialevél

Fogyóeszközök:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

045-ös fekete tonerkazetta 1242C002AA 4549292073669

045 H fekete tonerkazetta 1246C002AA 4549292073782

045-ös sárga tonerkazetta 1239C002AA 4549292073577

045H sárga tonerkazetta 1243C002AA 4549292073690

045-ös magenta tonerkazetta 1240C002AA 4549292073607

045H magenta tonerkazetta 1244C002AA 4549292073720

045-ös cián tonerkazetta 1241C002AA 4549292073638

045H cián tonerkazetta 1245C002AA 4549292073751

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév Mercury-kód Csomagolás típusa Mennyiség/
csomag

Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Tömeg (kg) 

i-SENSYS LBP613Cdw

i-SENSYS LBP611Cn

1477C001AA

1477C010AA

Doboz 1 574 385 550 18,2

Raklap 8 1158 780 1103 -

40 lábas magasított konténer 384 - - - -


