
Szybkie laserowe drukowanie 
wysokiej jakości materiałów 
w kolorze dzięki wydajnemu, 
kompaktowemu, bardzo 
niezawodnemu i prostemu  
w konserwacji urządzeniu. 

•
Kompaktowa, niezawodna i szybka 
jednofunkcyjna kolorowa drukarka 
laserowa dla domowych biur oraz 
małych i średnich firm

Kolory, które mają zachwycać

Udoskonalona technologia druku kolorów firmy Canon 
umożliwia tworzenie dokumentów i materiałów o zdecydowanej, 
przyciągającej uwagę kolorystyce, które będą silniej oddziaływać 
na odbiorców. Przy projektowaniu serii LBP610 położono nacisk 
na bezkompromisową jakość i żywe, intensywne kolory wydruków. 
Teraz można wiernie odtworzyć notatki handlowe, broszury 
marketingowe, a nawet zwykłe informacje wewnętrzne, uzyskując 
imponującą jakość i zdecydowane, zwracające uwagę barwy.

Większa mobilność firm

Rozwijające się firmy muszą zachować dynamikę działania  
i produktywność, więc możliwość mobilnego drukowania jest bardzo 
ważna. Seria LBP610 standardowo zapewnia obsługę technologii 
AirPrint (Apple) i Mopria (Android), oferując najwyższy poziom 
zgodności z urządzeniami przenośnymi. Oferuje także funkcję 
bezpośredniego połączenia bezprzewodowego, która umożliwia 
gościom drukowanie bez logowania się do zabezpieczonej sieci.  
W ten sposób firmy zyskują jeszcze więcej swobody i elastyczności, 
zapewniając sobie przy tym odpowiednie bezpieczeństwo. Dodatkowe 
korzyści dla użytkowników mobilnych zapewnia dostępna w serii 
LBP610 aplikacja Canon PRINT Business, która udostępnia szereg 
przydatnych funkcji przeznaczonych dla pracowników mobilnych.

Szybkość wspierająca wydajność

Drukarki z serii LBP610 zostały wyposażone w zupełnie nowy 
mechanizm, który pozwala uzyskać niezwykłą szybkość drukowania 
materiałów kolorowych i czarno-białych. Drukarki z serii LBP610 
generują nawet 18 stron na minutę, dając firmom poczucie 
bezpieczeństwa i pozwalając im utrzymać wydajność i produktywność. 
Model LBP613Cdw dodatkowo umożliwia drukowanie dwustronne. 
Każdy wydruk cechuje się tą samą wysoką jakością.

Więcej drukowania, mniej konserwacji 

Przy tworzeniu serii LBP610 położono nacisk na ograniczenie 
czynności konserwacyjnych, by firmy mogły skupić się na pracy. 
Dzięki opcjonalnym kasetom o dużej pojemności wymiana 
materiałów eksploatacyjnych może odbywać się rzadziej. Gdy 
pojawi się już konieczność zainstalowania nowej kasety, dzięki 
systemowi automatycznego usuwania taśmy uszczelniającej 
toner cały proces będzie o wiele łatwiejszy niż dawniej. Ponadto 
drukarki z serii LBP610 wyposażono w prosty interfejs (dostępny 
przez komputer lub urządzenie przenośne), który umożliwia zdalne 
sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych, a tym samym 
efektywniejsze planowanie zakupów i interwałów konserwacji.

Bezpieczeństwo w standardzie

Bez względu na wielkość firmy bezpieczeństwo dokumentów jest 
zawsze ważne. Dotyczy to szczególnie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, których zasoby informatyczne są często znacząco 
mniejsze niż w przypadku korporacji. W urządzeniach z serii LBP610 
rozwiązano ten problem przez zabezpieczenie publikowanych 
dokumentów kodem PIN. W ten sposób użytkownicy zyskują 
większą kontrolę nad poufnymi materiałami. Ta funkcja uwalnia 
administratorów od stresu, pozwalając uniknąć problemów, 
które mogłyby się pojawić, gdy z jednej drukarki korzysta wielu 
pracowników.
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MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania i-SENSYS LBP611Cn: 
Jednostronne:  do 18 str./min (A4) 

Do 32 str./min (A5, układ poziomy)

i-SENSYS LBP613Cdw: 
Jednostronne:  do 18 str./min (A4) 

Do 32 str./min (A5, układ poziomy)

Dwustronne: do 11 obr./min (A4)

Metoda drukowania Kolorowe drukowanie laserowe 

Jakość wydruku Maks. 1200 × 1200 dpi 

Rozdzielczość drukowania Maks. 600 × 600 dpi 

Czas nagrzewania Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony Tryb kolorowy: około 12 s lub mniej 
Tryb monochromatyczny: około 10,9 s lub mniej

Zalecany nakład miesięczny 250–2500 stron miesięcznie

Cykl pracy Maks. 30 000 stron miesięcznie*
* Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego 
szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może 
spowodować skrócenie żywotności produktu.

Marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Zaawansowane funkcje 
drukowania

Bezpieczne drukowanie 
Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) 
Obsługa Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business 
Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja 
Canon PRINT Business

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podajnik papieru 
(standardowy)

Kaseta na 150 arkuszy 
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy

Punkt wyjściowy papieru Kaseta na 100 arkuszy

Typy nośników Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, 
papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty

Rozmiary nośników Kaseta:  
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, 
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, 
Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, 
DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; 
maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ręczny:  
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, 
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, 
Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, 
C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; 
maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników Kaseta: od 52 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 w przypadku papieru 
błyszczącego)  
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 w przypadku 
papieru błyszczącego) 

Drukowanie dwustronne i-SENSYS LBP613Cdw: 
Automatyczne 
Kaseta: 
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K 
Rozmiar niestandardowy: min. 182 × 257 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm 
Od 60 do 120 g/m2

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wymagania dotyczące zasilania 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy i-SENSYS LBP611Cn: 
Maks.: około 850 W lub mniej 
Tryb gotowości: około 10,8 W lub mniej 
Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej 
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień 
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można 
znaleźć na stronie:  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw: 
Maks.: około 850 W lub mniej 
Tryb gotowości: około 10,8 W lub mniej 
Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej* 
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień 
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można 
znaleźć na stronie:  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 0,8 W.

Poziom hałasu Moc akustyczna* 
Praca: 63 dB lub mniej 
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne* 
Praca: 49 dB lub mniej (drukowanie w kolorze) / 48 dB lub mniej 
(drukowanie w czerni i bieli) 
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
* Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

KONTROLER

Szybkość procesora 800 MHz × 2

Pamięć 1 GB

Języki obsługi drukarki i-SENSYS LBP611Cn: 
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw: 
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub 
bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

Czcionki i-SENSYS LBP613Cdw: 
45 czcionek PCL, 136 czcionek PS

Interfejs i opcje połączeń i-SENSYS LBP611Cn: 
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw: 
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T  
Bezprzewodowe 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie 
bezprzewodowe

Oprogramowanie i zarządzanie 
drukarką

Zdalny interfejs użytkownika (RUI),  
zarządzanie identyfikatorami działów,  
narzędzie Toner Status Tool 
Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie 
do centralnego zarządzania flotą urządzeń.  
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług 
eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne 
zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka.

Zgodność z systemami 
operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / 
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / 
Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej 
Linux*/Citrix
* Dystrybucja tylko przez Internet.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety uniwersalne Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron*)** 
Kaseta 045H z czarnym tonerem (2800 stron*)** 
Kaseta 045 z błękitnym tonerem (1300 stron*)** 
Kaseta 045H z błękitnym tonerem (2200 stron*)** 
Kaseta 045 z amarantowym tonerem (1300 stron*)** 
Kaseta 045H z amarantowym tonerem (2200 stron*)** 
Kaseta 045 z żółtym tonerem (1300 stron*)** 
Kaseta 045H z żółtym tonerem (2200 stron*)**
* Na podstawie normy ISO/IEC 19752  
** Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 1400 stron; 
toner C/M/Y: 690 stron.
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Szybkie laserowe drukowanie wysokiej jakości 
materiałów w kolorze dzięki wydajnemu, 
kompaktowemu, bardzo niezawodnemu i prostemu  
w konserwacji urządzeniu.

• 
Kompaktowa, niezawodna i szybka 
jednofunkcyjna kolorowa drukarka 
laserowa dla domowych biur oraz 
małych i średnich firm

Plan łatwego serwisu

Nazwa pozycji Kod Mercury Kod EAN

Usługa instalacji 7950A546AA 4960999794426

3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu – pakiet A 7950A525AA 4960999793290

3-letnia usługa serwisu ze zwrotem do sprzedawcy 7950A528AA 4960999793320

Seria i-SENSYS LBP610

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN

i-SENSYS LBP613Cdw 1477C001AA 4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn 1477C010AA 4549292068757

Zawartość opakowania

• Jednostka główna
• Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron) 
•  Kaseta startowa 045 z tonerem błękitnym/

amarantowym/żółtym (690 stron)
• Przewód zasilający

• Skrócona instrukcja
• Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
• Karta gwarancyjna

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN

Kaseta 045 z czarnym tonerem 1242C002AA 4549292073669

Kaseta 045 H z czarnym tonerem 1246C002AA 4549292073782

Kaseta 045 z żółtym tonerem 1239C002AA 4549292073577

Kaseta 045 H z żółtym tonerem 1243C002AA 4549292073690

Kaseta 045 z amarantowym tonerem 1240C002AA 4549292073607

Kaseta 045 H z amarantowym tonerem 1244C002AA 4549292073720

Kaseta 045 z błękitnym tonerem 1241C002AA 4549292073638

Kaseta 045 H z błękitnym tonerem 1245C002AA 4549292073751

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu Kod Mercury Sposób pakowania Liczba  
w pakiecie

Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Masa (kg) 

i-SENSYS LBP613Cdw

i-SENSYS LBP611Cn

1477C001AA

1477C010AA

Pudełko 1 574 385 550 18,2

Paleta 8 1158 780 1103 -

Pojemnik 40ft HC 384 - - - -




