
Elastyczna, 
zminiaturyzowana, 
monochromatyczna drukarka 
laserowa z możliwością 
połączenia przez Wi-Fi i 
Ethernet oraz z obsługą 
urządzeń przenośnych

you can

Sieciowa, monochromatyczna drukarka laserowa z obsługą 
Wi-Fi i urządzeń przenośnych do małych oraz domowych biur 
Ta niewielka, sieciowa, monochromatyczna drukarka laserowa 
z obsługą Wi-Fi i urządzeń przenośnych posiada wiele funkcji 
oszczędzających energię oraz czas, przez co wprost idealnie  
nadaje się do małego lub domowego biura. 
 Najważniejsze cechy

 ● Uniwersalna, kompaktowa, monochromatyczna drukarka laserowa z obsługą  
Wi-Fi — idealne rozwiązanie do małego lub domowego biura

 ● Łączność Wi-Fi i Ethernet ułatwiająca udostępnianie funkcji oraz bezprzewodowe 
drukowanie 

 ● Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i z tabletów dzięki aplikacji do druku 
mobilnego firmy Canon

 ● Technologia szybkiego wydruku pierwszej strony firmy Canon i prędkość 
drukowania 25 str./min sprawiają, że nie trzeba czekać na dokumenty

 ● Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego

 ● Niskie zużycie energii i wiodąca na rynku wydajność energetyczna

 ● Urządzenie jest niezwykle ciche i zapewnia komfort pracy

 ● Uniwersalna, nadająca się do recyklingu kaseta drukująca, pozwalająca 
wyeliminować czynności konserwacyjne 

 ● Elegancka, zminiaturyzowana konstrukcja, która pasuje praktycznie wszędzie

DRUKOWANIE KOPIOWANIE FAKSOWANIE SKANOWANIE

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kaseta startowa, 
przewód zasilający, kabel USB, karta 
konfiguracji, karta gwarancyjna, płyta 
CD z oprogramowaniem

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Win 8.1 (32-/64-bitowy)/
Win 8 (32-/64-bitowy)/Win 7  
(32-/64-bitowy)/Win Vista 
(32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/
server 2012 (32-/64-bitowy)/ 
server 2012 R2 (64-bitowy)/ 
server 2008 (32-/64-bitowy)/ 
server 2008 R2 (64-bitowy)/ 
2003 server (32-/64-bitowy) 
Mac OS 10.6 do 10.9 
Linux *(*Dystrybucja internetowa)/
Citrix(FR2)

Wi-Fi



 MECHANIZM DRUKARKI
 Szybkość drukowania 25 str./min w trybie monochromatycznym (A4) 
 Metoda drukowania Monochromatyczne drukowanie laserowe
 Jakość drukowania Maks. 1200 x 1200 dpi
 Rozdzielczość drukowania Maks. 600 x 600 dpi
 Czas rozgrzewania Około 0,5 sekund z trybu uśpienia
  10 s lub mniej po włączeniu zasilania
 Czas wydruku pierwszej strony Około 6 s
 Cykl pracy  Maks. 8 000 stron miesięcznie
 Marginesy wydruku 5 mm – górny, dolny, lewy i prawy

 OBSŁUGA NOŚNIKÓW
 Podajnik papieru  Podajnik uniwersalny na 250 arkuszy 
 (standardowy) 
  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/formaty niestandardowe
  COM10/Monarch/C5/DL
  szerokość 76,2 do 216 mm x długość 187 do 356 mm
  Otwór ręcznego podawania:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/formaty niestandardowe
  COM10/Monarch/C5/DL/Karta katalogowa
  szerokość 76,2 do 216 mm x długość 127 do 356 mm
 Gramatura nośników Podajnik uniwersalny:
  Od 60 do 163 g/m²
  Otwór ręcznego podawania:
  Od 60 do 163 g/m²
 
 CHARAKTERYSTYKA  
 OGÓLNA
 Wymagania dotyczące  220-240 V(±10%) 50/60 Hz(±2 Hz), prąd zmienny 
 zasilania 
 Pobór mocy Maksymalnie: do 1100 W 
  Praca: przeciętnie około 420 W lub mniej 
  Tryb czuwania: około 1,4 W lub mniej 
  Tryb czuwania: około 2,2 W lub mniej (Wi-Fi)
  Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej
  Tryb uśpienia: około 1,6 W lub mniej (Wi-Fi)
  Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,7 kWh/tydzień 
 Poziom hałasu Moc akustyczna1:
  Praca: 6,77 dB lub mniej
  Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
  Ciśnienie akustyczne1:
  Praca: 52 dB(A)
  Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 
 Wymiary (szer. x dł. x wys.) 379 mm x 293 mm x 243 mm  
 Masa  Około 7 kg
 Środowisko pracy Temperatura od +10 do 30°C
  Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
 Panel sterowania 5 wskaźników LED, 4 przyciski obsługi
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Dane techniczne

 Taca na 250 arkuszy

2   Kaseta 726
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 KONTROLER
 Pamięć 64 MB 
 Języki obsługi drukarki UFRII LT
 Interfejsy i złącza USB 2.0 Hi-Speed,
  10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n
 Zgodność z systemami  Win 8.1(32-/64-bitowy)/Win 8(32-/64-bitowy)/Win 7
 operacyjnymi  (32-/64-bitowy)/Win Vista (32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/

Server 2012 (32-/64-bitowy)/Server 2012 R2 (64-bitowy)/Server 
2008 (32-/64-bitowy)/Server 2008 R2 (64-bitowy)/2003 Server 
(32-/64-bitowy)/Mac OSX 10.6 do /Linux2/Citrix (FR2 lub nowszy)

 MATERIAŁY  
 EKSPLOATACYJNE
 Kasety uniwersalne Standardowa: kaseta 726 (2 100 stron3)4

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

Standardowe oświadczenia
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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