
Didelė spausdinimo sparta ir 
novatoriškos funkcijos, pvz., 
12,7 cm jutiklinis ekranas ir 
programų biblioteka, su kuriomis 
„MF730“ serijos įrenginiai nustato 
naujus standartus daugiafunkcių 
lazerinių spausdintuvų srityje.

„i-SENSYS MF730“ serija 

•
Visaverčiai efektyvūs lazeriniai 
spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Valdymas elegantiškame jutikliniame ekrane

MF730 serijos gaminiai turi 12,7 cm spalvotą jutiklinį ekraną, kuriame 
galima greitai rasti reikiamas užduotis. Vos vienu bakstelėjimu 
pasiekiamas spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas vyksta 
lengviau nei bet kada, taip pat lengvai ir intuityviai randamos ir visos 
kitos funkcijos. MF735Cx programų biblioteka suteikia galimybę 
pritaikyti ekraną pagal kiekvienos darbo vietos poreikius.

Efektyvumą didinančios programos

Programų bibliotekoje taip pat yra daugybė funkcijų, kad 
naudotojai galėtų dirbti sparčiau ir išmaniau. Viena iš jų – galimybė 
spausdintuve MF735Cx nustatyti išankstines nuskaitytų failų vietas 
(pvz., el. pašto adresą), dažnai naudojamų dokumentų spausdinimą 
pagal poreikį ir netgi dažų būsenos rodymą. Naudotojams pravers 
ir kitos funkcijos, pvz., ekonominio kopijavimo, kai aštuoni puslapiai 
sutalpinami į vieną lapą ir kopijavimui sueikvojama mažiau 
medžiagų.

Skirta mobiliam darbui

MF730 serijos įrenginiai sukurti taip, kad juos būtų lengva integruoti 
į šiuolaikišką mobilią darbo aplinką. Šie novatoriški spausdintuvai 
palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) paslaugas, be 
to, yra galimybė juos susieti per NFC ir QR kodą, kad įrenginius 
būtų galima lengvai pasiekti iš mobiliųjų įrenginių. Naudojantis 
programėle „Canon PRINT Business“ galima jungtis prie debesijos 
serverių ir kokybiškai bendradarbiauti bei integruoti veiklas.

Tiesioginis belaidis ryšys

Belaidis spausdinimas gali kelti rimtų saugumo problemų, kai svečiai 
ir atsitiktiniai naudotojai prašo prieigos prie saugaus tinklo. MF730 
serijos įrenginiuose ši problema išspręsta suteikiant belaidžio 
tiesioginio ryšio galimybę. Dabar galima tiesiogiai prisijungti prie 
spausdintuvo per „Wi-Fi“ ir naudotis spausdintuvu be papildomos 
rizikos.

Našumas ir tikslumas

Dėl visiškai naujos spalvų technologijos, MF730 serijos spalviniai 
lazeriniai spausdintuvai perteikia spalvas visiškai kitaip. Jau 
nebereikia aukoti spalvų kokybės vardan efektyvumo, nes 
ryškiaspalviai spaudiniai paruošiami stulbinama 27 puslapių per 
minutę sparta. Vidinė komunikacija, rinkodaros medžiaga ir bet 
kokie kiti įmonėje spausdinami dokumentai dabar gali būti ryškių ir 
dinamiškų spalvų, kurios patrauks adresato dėmesį.

Mažiau priežiūros

Dėl patobulinto ir paprastesnio kasetės įstatymo būdo, šių 
spausdintuvų priežiūra nekels didelių rūpesčių. Dėl automatinio dažų 
sandariklio pašalinimo, kasetes galima pakeisti lengviau ir greičiau, 
todėl sutrumpėja prastovų laikas ir sukuriama mažiau atliekų. 
Galima įsigyti ir didelės išeigos kasečių ir taip dar labiau sumažinti 
priežiūros apimtis.

MF732Cdw MF734Cdw

MF735Cx



„i-SENSYS MF730“ serija • 
Pasirinktiniai priedai 

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

įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 (spausdintuve MF735Cx)
• Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams 

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

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (spausdintuve 
MF735Cx)
• Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams 

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

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 (įrenginyje MF735Cx)
• Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus 

skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu 
gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos 
prieigos sertifikatas.

„TEL 6“ rinkinys (įrenginiuose MF734Cdw ir MF735Cx)
• Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

i-SENSYS MF735Cx

Pagrindinis įrenginys Pagrindinis įrenginys +  
1 kasetės tiekimo modulis AF1



• 
Techninės specifikacijos

„i-SENSYS MF730“ serija 

Įrenginio tipas Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Įdiegtos funkcijos „i-SENSYS MF732Cdw“: 
spausdina, kopijuoja ir nuskaito

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
spausdina, kopijuoja, nuskaito, atlieka fakso funkcijas

SPAUSDINTUVAS

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 600 x 600 tšk. colyje

Įšilimo trukmė Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo spaudinio pateikimo 
trukmė

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

Spausdinimo kalbos „i-SENSYS MF732Cdw“: 
UFRII, PCL 5c*, PCL6

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
UFRII, PCL 5c*, PCL6, „Adobe® PostScript“
*Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis 
spausdinimas iš programos.

Šriftai „i-SENSYS MF732Cdw“: 
45 PCL šriftai

„i-SENSYS MF734Cdw“: 
45 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai

„i-SENSYS MF735Cx“: 
93 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai

Spaudinio paraštės 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 
10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)

Dažų taupymo režimas Taip

Išplėstinės spausdinimo 
funkcijos

„i-SENSYS MF732Cdw“: 
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 MF734Cdw“: 
Saugusis spausdinimas 
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) 
„Touch & Print“ (NFC) 
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 MF735Cx“: 
Saugusis spausdinimas 
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) 
Brūkšninio kodo spausdinimas* 
„Touch & Print“ (NFC) 
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ 
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ 
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print 
Service“, programėlė „Canon Print Business“
*Priedas – brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1 arba brūkšninių kodų 
spausdinimo įranga E1E – yra būtinas

KOPIJUOKLIS

Kopijavimo sparta Vienpusis (A4): iki 27 psl./min. 
Dvipusis (A4): iki 21,9 v./min.

Pirmosios kopijos pateikimo 
trukmė (FCOT)

ADF (A4): 
Spalviniu režimu – iki 12,0 sek. arba mažiau 
Vienspalviu režimu – iki 10,2 sek. arba mažiau 
Tiglis (A4): 
Spalviniu režimu – iki 11,3 sek. arba mažiau 
Vienspalviu režimu – iki 9,8 sek. arba mažiau

Kopijavimo raiška Iki 600 x 600 tšk. colyje

Kopijavimo režimai Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka /  
žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas

Dvipusis kopijavimas Dvipusis į dvipusį (automatinis)

Kelios kopijos Iki 999 kopijų

Mažinimas / didinimas 25–400 % didinant po 1 %

Kitos funkcijos Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės 
kopijavimas

SKAITYTUVAS

Tipas Spalvinis 

Nuskaitymo raiška Optinė: iki 600 x 600 t. colyje  
Patobulinta: iki 9600 x 9600 t./col.

Nuskaitymo sparta i-SENSYS MF732Cdw: 
Vienpusis nespalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.) 
Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.) 
 
i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx: 
Vienpusis nespalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.) 
Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.) 
Dvipusis nespalvotas: 47 v./min. (300 x 600 t./col.) 
Dvipusis spalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)

Spalvoto nuskaitymo gylis 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)

Pilki tonai 256 lygiai

Suderinamumas TWAIN , WIA, ICA

Maks. nuskaitymo srities plotis 216 mm

Nuskaitymas į el. paštą „i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted 
PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*
*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1– yra būtinas

Nuskaitymas į kompiuterį „i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted 
PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*
*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1– yra būtinas

Nuskaitymas į USB atmintinę „i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted 
PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*
*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1– yra būtinas

Nuskaitymas į FTP „i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“: 
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted 
PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*
*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1– yra būtinas

Nuskaitymas į debesiją TIFF / JPEG / PDF / PNG*
*Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT 
Business“

„iFAX“ „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
ITU-T.37

FAKSAS 

Modemo sparta „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.)*
*Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Priėmimo režimas „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio 
režimas, rankinis

Faksogramų raiška „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Standartinė: 200 x 100 t./col. 
Preciziška: 200 x 200 t./col. 
Labai preciziška: 200 x 400 t./col. 
Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.

Fakso atmintis „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Iki 512 puslapių*
**Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Sparčiai renkami numeriai „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Iki 281 numerio

Grupės numerių / adresatų 
rinkimas

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Maks. 199 numeriai / maks. 199 adresatai

Nuoseklusis transliavimas „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Maks. 310 adresatų

Atminties atsarginė kopija „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant 
„flash“ atmintinę)

Dvipusis faksogramų siuntimas „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Taip (siuntimas ir priėmimas)

Kitos funkcijos „i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, 
faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, 
automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos 
rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos



• 
Techninės specifikacijos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas „i-SENSYS MF732Cdw“: 
Tiglis, ADF

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)

Popieriaus tiekimas 
(standartinis)

250 lapų kasetė 
Universalusis 50 lapų dėklas 
50 lapų ADF

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, 
atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), 
pasirenkami 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.

ADF:  
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“,  
pritaikyti dydžiai:  
min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Laikmenų svoris Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):  
52–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi) 
Rankinis dėklas:  
60–176 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)  
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²

Dvipusis spausdinimas Automatinis 
Kasetė: 
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

SĄSAJA IR PROGRAMINĖ 
ĮRANGA

Sąsajos tipas USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T  
„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Operacinės sistemos  
suderinamumas

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ /  
„Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 
2008R2“ / „Server® 2008 / Vista“ 
„Mac OS X“ 10.7.5 ar naujesnė versija 
„Linux“* / „Citrix“
*Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.

Tinklo protokolas „i-SENSYS MF732Cdw“: 
Spausdinimas:  
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6) 
Nuskaitymas:  
el. paštas, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan 
TCP / IP programinės paslaugos:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) 
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6) 
Valdymas:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 
Saugumas (laidinis):  
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) 
Saugumas (belaidis): 
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
Spausdinimas:  
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6) 
Nuskaitymas:  
el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“ 
TCP / IP programinės paslaugos:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) 
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6) 
Valdymas:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 
Saugumas (laidinis):  
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) 
Saugumas (belaidis): 
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Programinė įranga ir 
spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
„Presto!“ „Page Manager“, 
paslaugų programa „MF Scan“, 
„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 MF735Cx“: 
„Presto!“ „Page Manager“, 
paslaugų programa „MF Scan“, 
„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 įrengtu „uniFLOW Login Device Client“.

BENDROSIOS SAVYBĖS

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.

Procesoriaus sparta 800 MHz x 2

Atmintis 1 GB

Valdymo skydelis 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A) „i-SENSYS MF732Cdw“: 
451 mm x 469 mm x 460 mm

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“: 
471 mm x 469 mm x 460 mm

Įrengimui reikalinga vieta  
(P x G x A)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Svoris Apie 26,5 kg

Naudojimo aplinka Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos)

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

Energijos sąnaudos Maks.: iki 1 400 W 
Budėjimo režimu: iki 17,7 W 
Miego režimu: apie 0,8 W 
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC):  
1,0 kWh per savaitę (230 V) 
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis „i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“: 
Garso slėgis*: 
Veikimo metu: 48 dB  
Budėjimo režimu: 28 dB

Garso stiprumas*:  
Veikiant: iki 63 dB 
Budėjimo režimu: iki 42 dB

„i-SENSYS MF735Cx“: 
Garso slėgis*: 
Veikimo metu: 48 dB  
Budėjimo režimu: 29 dB

Garso galia:  
Veikiant: iki 62 dB 
Budėjimo režimu: iki 42 dB
*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296 

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

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 19798  
**Spausdintuvas pristatomas su 2 200 puslapių juodo rašalo ir 1 200 puslapių 
žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinėmis kasetėmis.

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai „i-SENSYS MF732Cdw“: 
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė)

„i-SENSYS MF734Cdw“: 
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) 
„TEL 6“ rinkinys su ilgu kabeliu (telefono ragelis)

„i-SENSYS MF735Cx“: 
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) 
„TEL 6“ rinkinys su ilgu kabeliu (telefono ragelis) 
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 
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

„i-SENSYS MF730“ serija 



• 
Visaverčiai efektyvūs lazeriniai 
spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Didelė spausdinimo sparta ir novatoriškos funkcijos, pvz., 
12,7 cm jutiklinis ekranas ir programų biblioteka, su kuriomis 
„MF730“ serijos įrenginiai nustato naujus standartus 
daugiafunkcių lazerinių spausdintuvų srityje.

Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

i-SENSYS MF735Cx 1474C065AA 8714574650265

i-SENSYS MF734Cdw 1474C042AA 8714574650036

i-SENSYS MF732Cdw 1474C013AA 4549292068320

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 -

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 9594B002AA -

Telefono rinkinys 6 ES (CW) 0752A054AA 4960999453910

„i-SENSYS MF730“ serija 



• 
Visaverčiai efektyvūs lazeriniai 
spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Didelė spausdinimo sparta ir novatoriškos funkcijos, pvz., 
12,7 cm jutiklinis ekranas ir programų biblioteka, su kuriomis 
„MF730“ serijos įrenginiai nustato naujus standartus 
daugiafunkcių lazerinių spausdintuvų srityje.

Matmenys / logistinė informacija

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

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

i-SENSYS MF732Cdw 1474C013AA Dėžė 1 592 571 588 34

i-SENSYS MF734Cdw 1474C042AA Padėklas 8 1 190 1 150 1 176 -

i-SENSYS MF735Cx 1474C065AA Dėžė 40 pėdų HC 288 - - - -

Dėžės turinys

• Pagrindinis įrenginys
• Juodo rašalo kasetė 046 (2 200 puslapių)
•  Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinė 

kasetė 046 (1 200 puslapių)
• Maitinimo tiekimo laidas

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

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

Paprastos priežiūros planas

Gaminio pavadinimas Kodas („Mercury Code“) EAN kodas

Įrengimo paslauga 7950A546AA 4960999794426

3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas C 7950A527AA 4960999793313

„i-SENSYS MF730“ serija 


