
Gyors, megbízható, színes 
lézernyomtatást kínál egy 
funkciókkal teli, kompakt 
egységben, mely kiszolgálja 
napjaink kisvállalkozásainak 
igényeit.

•
Napjaink üzleti kihívásait szem előtt 
tartva a színes lézernyomtatás most 
egyszerűbb, mint valaha.

LBP653Cdw LBP654Cx

Intuitív érintőképernyő

A LBP654Cx funkcióit az elegáns, 12,7 cm-es (5") érintőképernyőn 
keresztül gyorsan és könnyedén érheti el. A billentyűzet nélküli 
kijelző lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beépített 
funkciókat egy érintéssel érhessék el, ezzel jelentős időt 
megspórolva és növelve a hatékonyságot. Az átlátható elrendezés 
és az intuitív kialakítás gyors hozzáférést biztosít a felhasználók 
számára a leggyakrabban használt funkciókhoz, az eszköz kezelése 
pedig gyorsan megtanulható. 

Innovatív alkalmazások 

Az LBP654Cx alkalmazásait az egyszerűbb nyomtatást szem 
előtt hoztuk létre, hogy Ön még hatékonyabb lehessen. Az 
Alkalmazáskönyvtár lehetővé teszi, hogy űrlapokat, sablonokat és 
egyéb dokumentumokat nyomtasson egyetlen gombnyomással, 
bármilyen más eszköz csatlakoztatása nélkül. Ráadásul létrehozhat 
egy személyre szabott képernyővédőt is, amely készenléti módban 
fontos üzeneteket jelenít meg a többi felhasználó számára.

Kisvállalkozások mobilizálása

A LBP650 sorozatot azért hoztuk létre, hogy kiszolgálja napjaink 
kisvállalkozásainak igényeit. Az AirPrint (Apple) és a Mopria 
(Android) támogatás segítségével a felhasználók a lehető legtöbbet 
hozhatják ki mobileszközeikből. A LBP654Cx típusú nyomtatóknál 
lehetőség van az NFC és a QR-kód párosítás használatára, ami 
közvetlen vezeték nélküli kapcsolaton keresztül lehetővé teszi a 
nyomtatóhoz való gyors és kényelmes hozzáférést, így a vendégek 
a jelszóval védett hálózathoz történő csatlakozás nélkül is el tudják 
azt érni. A Canon PRINT Business mobilalkalmazás is rengeteg 
hasznos eszközt tartalmaz, ami tovább javítja a mobil munkavégzés 
minőségét.

Gyorsabb nyomtatás

A kisvállalkozások számára a hatékonyság kulcskérdés. A Canon 
ezért alakította át az LBP650 sorozat a motorját, hogy percenként 
akár 27 oldal kinyomtatására is képes legyen. Ez a gyors 
teljesítmény úgy javítja a felhasználói hatékonyságot, hogy az nem 
megy a minőség rovására, és megbízható, hatásos eredményt hoz 
minden nyomtatáskor.

Lenyűgöző színek

A Canon legújabb lézertechnológiája az árnyalatok kiemelésével 
állítja a kinyomtatott képeket a figyelem középpontjába. 
Az LBP650 nyomtatási gyorsasága nem megy a minőség 
rovására, megragadó vidám színei pedig élettel teszik tele a 
dokumentumokat. Tehát legyen szó eladásról, marketingről vagy 
csak otthoni felhasználásról, a Canon LBP650 felturbózza a 
kommunikációt.

Kevesebb karbantartás, hosszabb üzemidő 

A karbantartásra még kevesebb időt kell áldozni, hisz az LBP650 
olyan funkcióval van megáldva, mint az automatikus tonerszalag-
eltávolító rendszer, hogy a fogyóeszközök cseréje még egyszerűbb 
lehessen. Ráadásul a multifunkciós (és opcionális nagy kapacitású) 
tonerkazetták lehetővé teszik, hogy a nyomtató minél tovább 
működhessen, míg a beépített fogyóeszköz-figyelő funkció 
segíti a kisvállalkozásokat, hogy a készletbeszerzéseiket még 
hatékonyabban tervezhessék.
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AF1 adagolóegység
• Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a 

főegységhez.

E1 vonalkódnyomtató készlet (elérhető a következő 
nyomtatóhoz: LBP654Cx)
• Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnyomtatáshoz.  

A dobozolva szállított készlet egy licencelérési tanúsítványt 
tartalmaz az aktiváláshoz.

E1E vonalkódnyomtató készlet (elérhető a következő 
nyomtatóhoz: LBP654Cx)
• Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnyomtatáshoz.  

Az elektronikusan szállított készlet egy licencelérési 
tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

i-SENSYS LBP654Cx

• 
Választható tartozékok 
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Készülék Főegység +1 AF1 
adagolóegység
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NYOMTATÓMŰ

Nyomtatási sebesség Egyoldalas:  max. 27 lap/perc (A4) 
max. 49 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: max. 21,9 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. 8,6 másodperc vagy kevesebb 
Fekete-fehér: kb. 8,3 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség

750–4000 oldal/hónap

Terhelhetőség Max. 50 000 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 i-SENSYS LBP653Cdw: 
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

i-SENSYS LBP654Cx: 
Biztonságos nyomtatás 
Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) 
Vonalkód nyomtatás* 
Google Cloud Print-kompatibilitás 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás 
Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, 
Canon PRINT Business alkalmazás
*Kiegészítő – E1 vonalkódnyomtató készlet szükséges

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál) 250 lapos kazetta 
50 lapos többfunkciós tálca 

Papírbemenet (opcionális) 550 lapos kazetta 

Papírkiadás 150 lap

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

Hordozók mérete Kazetta (normál):  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
képeslap, boríték (COM10, DL, C5), 
Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Többfunkciós tálca:  
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.

Kazetta (opcionális):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, 
boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm,  
max. 215,9×355,6 mm.

Hordozók tömege Kazetta (normál és opcionális): 52–163 g/m²  
(200 g/m²-ig fényes papírral)  
Kézi lapadagoló tálca: 60–176 g/m²  
(200 g/m²-ig fényes papírral) 

Kétoldalas nyomtatás Automatikus 
Kazetta (normál és opcionális): 
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K 
Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 
60–163 g/m2

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

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

Teljesítményfelvétel Maximum: kb. 1400 W vagy kevesebb 
Készenléti állapotban: kb. 17,6 W vagy kevesebb 
Alvó állapotban: kb. 0,6 W vagy kevesebb* 
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1 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: 42 dB vagy kevesebb

Hangnyomás* 
Működés közben: 48 dB  
Készenléti állapotban: 28 dB
*A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

Méretek (szé × mé × ma) i-SENSYS LBP653Cdw: 
437 mm × 469 mm × 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx: 
476 mm × 469 mm × 379 mm

Tömeg i-SENSYS LBP653Cdw: 
Kb. 20,5 kg 

i-SENSYS LBP654Cx: 
Kb. 21 kg 

Üzemeltetési feltételek Hőmérséklet: 10–30 ºC  
Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom (lecsapódás nélkül)

Kezelőpanel i-SENSYS LBP653Cdw: 
5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos),  
Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

i-SENSYS LBP654Cx: 
12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő 

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége 800 MHz × 2

Memória 1 GB

Nyomtatónyelvek UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy 
alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

Betűtípusok i-SENSYS LBP653Cdw: 
45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

i-SENSYS LBP654Cx: 
93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási 
lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték 
nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Szoftver- és nyomtatókezelés i-SENSYS LBP653Cdw: 
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.

i-SENSYS LBP654Cx: 
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. 
uniFLOW kompatibilitás az SFP MEAP-hoz való uniFLOW 
hozzáférés-kezelő eszközklienssel

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 046-os fekete tonerkazetta (2200 oldal*)** 
046H fekete tonerkazetta (6300 oldal*)** 
046-os cián tonerkazetta (2300 oldal*)** 
046H cián tonerkazetta (5000 oldal*)** 
046-os magenta tonerkazetta (2300 oldal*)** 
046H magenta tonerkazetta (5000 oldal*)** 
046-os sárga tonerkazetta (2300 oldal*)** 
046H sárga tonerkazetta (5000 oldal*)**
*Az ISO/IEC 19752 alapján  
**A nyomtató 1100 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y 
tonerkazettával érkezik

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ 
ESZKÖZÖK

Egységek i-SENSYS LBP653Cdw: 
CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta)

i-SENSYS LBP654Cx: 
CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta) 
E1 vonalkódnyomtató készlet 
E1E vonalkódnyomtató készlet 
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével 
történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) 
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével 
történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) 
B1 MiCard tartozékkészlet
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Gyors, megbízható, színes lézernyomtatást kínál egy 
funkciókkal teli, kompakt egységben, mely kiszolgálja 
napjaink kisvállalkozásainak igényeit.

 

• 
Napjaink üzleti kihívásait szem 
előtt tartva a színes lézernyomtatás 
most egyszerűbb, mint valaha.
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Termékadatok:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

i-SENSYS LBP654Cx 1476C001AA 4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw 1476C006AA 4549292068627

A doboz tartalma:

• Készülék
• 046-os fekete tonerkazetta (1100 oldal)
• 046-os cián/magenta/sárga tonerkazetta (1200 lap)
• Tápkábel

• Használatbavételi útmutató
• Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
• Garancialevél

Választható tartozékok:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

AF1 adagolóegység 0732A032AA 4549292077278

E1 vonalkódnyomtató készlet 5143B001AA 4960999689951

E1E vonalkódnyomtató készlet 5143B002AA -

Fogyóeszközök:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

046-os fekete tonerkazetta 1250C002AA 4549292073904

046H fekete tonerkazetta 1254C002AA 4549292074055

046-os sárga tonerkazetta 1247C002AA 4549292073812

046H sárga tonerkazetta 1251C002AA 4549292073935

046-os magenta tonerkazetta 1248C002AA 4549292073843

046H magenta tonerkazetta 1252C002AA 4549292073973

046-os cián tonerkazetta 1249C002AA 4549292073874

046H cián tonerkazetta 1253C002AA 4549292074017

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév Mercury-kód Csomagolás típusa Mennyiség/
csomag

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

i-SENSYS LBP654Cx

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C001AA

1476C006AA

Doboz 1 577 437 581 24,3

Raklap 8 1220 910 1165 -

40 lábas magasított konténer 368 - - - -

Easy Service Plan:

Egység neve Mercury-kód EAN-kód

Üzembehelyezés 7950A546AA 4960999794426

Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő  
3 év során – B csomag 7950A526AA 4960999793306


