
you can

Niewielka, 
automatyczna, 
dwustronna drukarka 
laserowa do użytku 
osobistego.

Najważniejsze cechy

•  Kompaktowa i stylowa konstrukcja 

•  Wydajny laserowy druk monochromatyczny z prędkością 25 str./min

•  Automatyczny druk dwustronny pozwala ograniczyć zużycie papieru

• Czas wydruku pierwszej kopii do 6 sekund

•  Maks. rozdzielczość 2400x600 dpi z funkcją automatycznego 
wyostrzania obrazu

•  Wysoka energooszczędność przy poborze mocy na poziomie 1,4 W
w trybie uśpienia

•  Niski poziom hałasu, poniżej poziomu słyszalności w trybie gotowości

• Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kaseta

Niewielka, nabiurkowa monochromatyczna drukarka laserowa 
z funkcją automatycznego druku dwustronnego.
Dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego ta niewielka 
drukarka laserowa stanowi idealny dodatek do domowego lub 
małego biura. Skorzystaj z możliwości drukowania bez konserwacji, 
a także z bogatych funkcji pozwalających zaoszczędzić energię i czas.

Niewielka 
koNstrukcja 
pozwalająca 
zaoszczędzić 

miejsce

wydajNość 
eNergetyczNa

Niski poziom 
hałasu

dRuKowaNiE 
dwusTRoNNE

25 sTR./miN
czas wydRuKu 

pierwszej kopii: 
6 sEKuNd

zawartość pudełka

Jednostka centralna, kaseta startowa 
726, przewód zasilający, przewodnik 
konfiguracji i karta gwarancyjna - 
z płytami CD z oprogramowaniem 
użytkownika.

wymiary (szer. x gł. x wys.)

379 × 293 × 243 mm

obsługiwane systemy operacyjne

Win 7(32-/64-bitowy) / Win Vista 
(32-/64-bitowy) / XP(32-/64-bitowy) / 
Server 2008(32-/64-bitowy) / 
Server 2008 R2(64-bitowy) / 
Server 2003 (32-/64-bitowy) / 2000 
mac 10.4.9 - 10.6.x
(Sprzedaż tylko przez Internet)
linux (Dostępny tylko przez Internet)

dRuKowaNiE kopiowaNie Faks skaNowaNie



Specyfikacja 
produktu

 mEchaNizm dRuKaRKi 
 Szybkość drukowania 25 str./min w trybie monochromatycznym (A4)
 Metoda drukowania Monochromatyczne drukowanie laserowe 
 Jakość drukowania Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu
 Rozdzielczość drukowania Maks. 600 x 600 dpi 
 Czas rozgrzewania Około 0,5 sekund z trybu uśpienia
  Około 10 sekund lub mniej po włączeniu zasilania
 Czas wydruku pierwszej strony Około 6 sekund lub mniej
 Cykl pracy Maks. 8 000 stron miesięcznie
 Marginesy wydruku 5 mm, górny, dolny, lewy i prawy

 obsługa NośNiKów 
 Podajnik papieru (standardowy) podajnik uniwersalny na 250 arkuszy
  Otwór ręcznego podawania pojedynczych arkuszy
 Taca odbiorcza wydrukiem do dołu na 100 arkuszy
 Typy nośników  Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, 

karty katalogowe, koperty
 Rozmiary nośników Podajnik uniwersalny:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ustawienia niestandardowe
  COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5
  szerokość 76,2 ~ 215,9 mm x długość 187 ~ 355,6 mm

  Otwór ręcznego podawania:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Ustawienia niestandardowe
  COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/Karta katalogowa
  szerokość 76,2 ~ 215,9 mm x długość 127 ~ 355,6 mm
 Gramatura nośników Podajnik uniwersalny:
  Od 60 do 163 g/m²
  Otwór ręcznego podawania:
  Od 60 do 163 g/m²

 chaRaKTERysTyKa ogólNa 
 Wymagania dotyczące zasilania 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), prąd zmienny
 Pobór mocy Maksymalnie: ok. 1200 W lub mniej 
  Praca: przeciętnie ok. 280 W lub mniej 
  Tryb gotowości: przeciętnie ok. 1,6 W
  Tryb uśpienia: przeciętnie ok. 1,4 W 
  Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,7 kWh/tydzień
 Poziom hałasu Moc akustyczna1:
  Praca: 6,77 B lub mniej
  Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

  Ciśnienie akustyczne1:
  Praca: 53 dB(A)
  Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
 Wymiary (szer. x gł. x wys.) 379 mm x 293 mm x 243 mm
 Masa ok. 7 kg
 Środowisko pracy Temperatura od +10 do 30°C
  Wilgotność: od 20% do 80% wilgotności względnej [bez kondensacji]
 Panel sterowania 1 wskaźnik LED
  1 przycisk obsługi

 koNtroler 
 Języki drukarki Canon Advanced Printing Technology (CAPT)
 Interfejsy i złącza  USB 2.0 Hi-Speed
 Zgodność z systemami Win 7(32-/64-bitowy) / Win Vista(32-/64-bitowy) /
 operacyjnymi  XP(32-/64-bitowy) / Server 2008(32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 

(64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / 2000 
Mac OS10.4.9 - 10.6.x2

Linux2

 

 maTERiały EKsploaTacyjNE 
 Kasety uniwersalne Standardowa: kaseta 726 (2 100 stron3)4

Niektóre obrazy są symulowane w celu uzyskania wyrazistego odwzorowania. Wszystkie dane oparto na standardowych 
metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.
Niniejsza ulotka i podane w niej dane techniczne zostały opracowane przed datą premiery produktu. 
Dane końcowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ™ oraz ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami 
towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na terenie ich rynków i/lub krajów.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Przypisy 
1.  Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296
2. Sprzedaż tylko przez Internet
3. W oparciu o normę ISO/IEC 19752
4. Drukarka jest dostarczana z kasetą startową na 900 stron

 1  podajnik uniwersalny na 250 arkuszy

 2  Kaseta 726
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