
Greitas ir patikimas spalvinis 
lazerinis spausdinimas 
daugybę funkcijų turinčiame, 
kompaktiškame įrenginyje, kuris 
skirtas šių dienų smulkiojo verslo 
poreikiams.

•
Sukurti šiuolaikinio verslo iššūkiams –  
dabar lazerinius spausdintuvus 
naudoti paprasčiau nei bet kada

LBP653Cdw

LBP654Cx

Intuityvus jutiklinis ekranas

Greitai ir lengvai pasiekiamos LBP654Cx funkcijos elegantiškame 
12,7 m (5 col.) jutikliniame ekrane. Ekrane be klavišų galima naršyti 
per integruotas funkcijas tiesiog bakstelėjimais, todėl darbas 
vyksta sparčiau ir efektyviau. Dėl aiškios struktūros ir intuityvaus 
dizaino minimaliai pasimokius galima greitai pasiekti dažniausiai 
naudojamas funkcijas. 

Novatoriškos programos 

LBP654Cx turi laiką taupančių programų, kurios palengvina 
spausdinimo procesus ir padidina efektyvumą. Naudojantis programų 
biblioteka, įvairias formas, šablonus ir kitus dokumentus galima 
išspausdinti vienu įrenginiu, neprijungiant jokių kitų prietaisų. Be 
to, galima sukurti suasmenintą ekrano užsklandą, kurioje budėjimo 
režimu būtų rodomi svarbūs pranešimai naudotojams.

Mažųjų įmonių judumo didinimas

Šių dienų smulkiojo verslo poreikiams pritaikyti LBP650 serijos 
įrenginiai palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) 
sprendimus, kad naudotojai galėtų išnaudoti visas savo mobiliųjų 
įrenginių galimybes. Per NFC ir su QR kodu galima greitai ir patogiai 
susijungti su LBP654Cx spausdintuvu, o naudodamiesi belaidžiu 
tiesioginiu ryšiu įmonės svečiai gali spausdinti dokumentus 
neturėdami saugaus tinklo kredencialų. Mobiliesiems įrenginiams 
skirta programėlė „Canon PRINT Business“ taip pat turi daugybę 
mobiliajam darbui naudingų įrankių.

Didesnė spausdinimo sparta

Smulkiajam verslui būtinas kuo didesnis produktyvumas. Todėl 
„Canon“ nuodugniai perdarė „LBP650“ serijos įrenginių variklį, kad 
jis pasiektų 27 puslapių per minutę spausdinimo spartą. Toks greitas 
veikimas padidina efektyvumą neprarandant kokybės ir kaskart 
užtikrina patikimus ir įspūdingus rezultatus.

Įspūdingos spalvos

Visiškai nauja „Canon“ lazerinio spausdinimo technologija užtikrina 
kokybiškesnius spaudinius, kurių spalvos patraukia dėmesį. Nors 
spausdina didele sparta, LBP650 spaudiniai yra puikios kokybės 
ir išsiskiriantys akį patraukiančiomis ir gyvomis spalvomis, 
kurios suteikia įspūdžio bet kokiam dokumentui. Tad ar tai būtų 
pardavimų, rinkodaros medžiaga, ar tiesiog įmonės dokumentai, 
„Canon LBP650“ spausdintuvai suteiks jiems gyvybės.

Mažiau priežiūros, daugiau rezultatų 

Minimaliai priežiūros reikalaujantys „LBP650“ spausdintuvai turi 
automatinę dažų sandariklio šalinimo sistemą, todėl dažų kasetes 
yra lengviau pakeisti. Be to daugiafunkcės (ir, pasirinktinai, 
didelės talpos) kasetės užtikrina ilgesnį spausdinimą, o integruota 
eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema padeda efektyviai 
planuoti žaliavų užsakymą.

„i-SENSYS LBP650“ serija



Kasetės tiekimo modulis AF1
• Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio 

įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1  
(spausdintuve LBP654Cx)
• Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams 

spausdinti. Šiame pakuotėje gaunamame priede yra 
suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E  
(spausdintuve LBP654Cx)
• Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams 

spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra 
suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

„i-SENSYS LBP654Cx“

• 
Pasirinktiniai priedai 

„i-SENSYS LBP650“ serija

Pagrindinis įrenginys Pagrindinis įrenginys +  
1 kasetės tiekimo modulis AF1
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SPAUSDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta Vienpusis:  iki 27 psl./min. (A4) 
Iki 49 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 21,9 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu 

Spausdinimo kokybė Iki 1200 x 1200 tšk. colyje 

Spausdinimo raiška Iki 600 x 600 tšk. colyje 

Įšilimo trukmė Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo 
trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 8,6 sek. 
Nespalvotai – iki maždaug 8,3 sek.

Rekomenduojama spausdinimo 
apimtis per mėnesį

750–4 000 puslapių per mėnesį

Našumas Maks. 50 000 puslapių per mėnesį*
* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną 
mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą 
našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.

Spaudinio paraštės 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinės spausdinimo 
funkcijos

„i-SENSYS LBP653Cdw“: 
Saugusis spausdinimas 
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) 
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ 
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ 
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print 
Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
Saugusis spausdinimas 
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) 
Brūkšninio kodo spausdinimas* 
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ 
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ 
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print 
Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
* Priedas – Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 – yra būtinas

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas 
(standartinis)

250 lapų kasetė 
Universalusis 50 lapų dėklas 

Popieriaus tiekimas 
(pasirinktinis)

550 lapų kasetė 

Popieriaus išeiga 150 lapų

Laikmenų tipai Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, 
plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės, 
atvirukas, vokas

Laikmenų formatai Kasetė (standartinė):  
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, 
„Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, 
„Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Envelop“ (COM10, DL, C5), 
pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:  
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, 
„Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, 
„Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“  
(COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min 76,2 x 127 mm,  
maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirenkama):  
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, 
„Envelope“ (COM10, DL, C5), pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, 
maks. 215,9 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 52 iki 163 g/m²  
(iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)  
Rankinis dėklas: nuo 60 iki 176 g/m²  
(iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi) 

Dvipusis spausdinimas Automatinis 
Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K 
Pasirinktinis formatas: min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. 
nuo 60 iki 163 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos Maks.: iki 1 400 W 
Budėjimo režimu: iki 17,6 W 
Veikiant snaudimo režimu: apie iki 0,6 W* 
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,0 kWh per savaitę 
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 0,8 W

Triukšmo lygis Garso stiprumas* 
Veikimo metu: iki 63 dB 
Budėjimo režimu: 42 dB arba mažiau

Garso slėgis* 
Veikimo metu: 48 dB  
Budėjimo režimu: 28 dB
*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

Matmenys (P x G x A) „i-SENSYS LBP653Cdw“: 
437 x 469 x 313 mm

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
476 x 469 x 379 mm

Svoris „i-SENSYS LBP653Cdw“: 
Apie 20,5 kg 

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
Apie 21 kg 

Naudojimo aplinka Temperatūra: 10–30 ºC (50–86 ºF)  
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)

Valdymo skydelis „i-SENSYS LBP653Cdw“: 
5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), 
mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta 800 MHz x 2

Atmintis 1 GB

Spausdinimo kalbos UFRII, PCL5c*, PCL6, „Adobe® PostScript“
*Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis 
spausdinimas iš programos.

Šriftai „i-SENSYS LBP653Cdw“: 
45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
93 PCL šriftai, 136 PS šriftai

Sąsaja ir jungiamumas „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, 
„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Programinė įranga ir 
spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS LBP653Cdw“: 
„Remote User Interface“ (RUI),  
„Department ID Management“,  
įrankis „Toner Status“, 
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga 
centralizuotam įrenginių grupės valdymui.  
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės 
„eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis 
eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
„Remote User Interface“ (RUI),  
„Department ID Management“,  
įrankis „Toner Status“, 
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga 
centralizuotam įrenginių grupės valdymui.  
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės 
„eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis 
eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. 
„uniFLOW“suderinamumas su „uniFLOW Login Device Client“, 
skirtas SFP MEAP

Suderinamumas su 
operacinėmis sistemomis

„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 ar naujesnė versija 
„Linux“* / „Citrix“
*Platinimas tik žiniatinkliu

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės Juodo rašalo kasetė 046 (2 200 puslapių *)** 
Juodo rašalo kasetė 046H (6 300 puslapių *)** 
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių *)** 
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių *)** 
Raudono rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių *)** 
Raudono rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių *)** 
Geltono rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių *)** 
Geltono rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių *)**
*Pagal ISO/IEC 19752  
**Spausdintuvas pristatomas su pradinėmis kasetėmis (1 100 puslapių juodo rašalo 
ir 1 200 puslapių žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo).

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai „i-SENSYS LBP653Cdw“: 
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė)

„i-SENSYS LBP654Cx“: 
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) 
Brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1 
Brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E 
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba 
magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) 
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba 
magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) 
„MiCard“ priedo rinkinys B1
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Greitas ir patikimas spalvinis lazerinis spausdinimas 
daugybę funkcijų turinčiame, kompaktiškame įrenginyje, 
kuris skirtas šių dienų smulkiojo verslo poreikiams.
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Sukurti šiuolaikinio verslo iššūkiams – 
dabar lazerinius spausdintuvus naudoti 
paprasčiau nei bet kada

„i-SENSYS LBP650“ serija

Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

„i-SENSYS LBP654Cx“ 1476C001AA 4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw 1476C006AA 4549292068627

Dėžės turinys

• Pagrindinis įrenginys
• Juodo rašalo kasetė 046 (1 100 puslapių)
•  Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo kasetė 046 

(1 200 puslapių)

• Maitinimo tiekimo laidas
• Darbo pradžios vadovas
• Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
• Garantijos kortelė

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

Kasetės tiekimo modulis AF1 0732A032AA 4549292077278

Brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1 5143B001AA 4960999689951

Brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E 5143B002AA N/A (e-delivery)

Eksploatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

Juodo rašalo kasetė 046 1250C002AA 4549292073904

Juodo rašalo kasetė 046 H 1254C002AA 4549292074055

Geltono rašalo kasetė 046 1247C002AA 4549292073812

Geltono rašalo kasetė 046 H 1251C002AA 4549292073935

Raudono rašalo kasetė 046 1248C002AA 4549292073843

Raudono rašalo kasetė 046 H 1252C002AA 4549292073973

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 1249C002AA 4549292073874

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 H 1253C002AA 4549292074017

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) Pakuotės pobūdis Skaičius  
pakuotėje

Ilgis (mm) Plotis (mm) Aukštis (mm) Svoris (kg) 

„i-SENSYS LBP654Cx“

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C001AA

1476C006AA

Dėžė 1 577 437 581 24,3

Padėklas 8 1 220 910 1 165 -

Dėžė 40 pėdų HC 368 - - - -

Paprastos priežiūros planas

Prekės pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

Įrengimo paslauga 7950A546AA 4960999794426

3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas B 7950A526AA 4960999793306


