Impressoras laser
monocromáticas
rápidas, compactas
e de baixo consumo

you can
Impressoras laser monocromáticas compactas e económicas,
ideais para utilização em casa ou em pequenos escritórios
Impressoras laser monocromáticas compactas e económicas,
concebidas para utilização em pequenos escritórios ou em casa.
Silenciosas, fiáveis e de grande eficiência energética com baixo
consumo, proporcionam impressões rápidas e de qualidade elevada.
Características principais

Conteúdo da caixa

●● Impressora laser monocromática compacta e económica, ideal para utilização em
pequenos escritórios ou em casa
●● Não é preciso esperar pelos documentos graças às tecnologias Quick First-Print da
Canon e a uma rápida velocidade de impressão de 18 páginas por minuto

Dimensões (L x P x A)

●● Conetividade USB de alta velocidade

364 mm x 249 mm x 199 mm

●● Poupe tempo e dinheiro com eficiência energética líder no mercado

SO suportados

●● O funcionamento silencioso permite-lhe trabalhar sem distrações
●● Cartridge reciclável e com todos os componentes para um funcionamento sem
manutenção
●● Design elegante e compacto que se enquadra praticamente em qualquer escritório
●● Conetividade Wi-Fi para uma fácil ligação em rede e impressão sem fios a partir de
PC (LBP6030w)

IMPRIMIR

COPIAR

*Apenas LBP6030w

Unidade principal, cartridge inicial,
cabo de alimentação, garantia e folha
de aviso GS, DVD-ROM de iniciação,
cabo USB*

FAX

DIGITALIZAR

Wi-Fi*

Windows Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8
(32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/
Win Vista (32/64 bits)/XP
(32/64 bits)/server 2012 (32/64 bits)/
server 2012 R2 (64 bits)/server
2008 (32/64 bits)/server 2008 R2
(64 bits)/2003 server (32/64 bits)
Mac OS 10.6 a 10.9
Linux (distribuição na Web)/
Citrix (FR2)

1 	Tabuleiro para
150 folhas
1

2 	Cartridge 725

2

Características
Técnicas
MOTOR DA IMPRESSORA
Velocidade de impressão
Método de impressão
Qualidade de impressão
Resolução de impressão
Tempo de aquecimento
		
Tempo de saída da
primeira página
Ciclo de trabalho
Margens de impressão
GESTÃO DO MATERIAL
DE IMPRESSÃO
Entrada de papel (Standard)
Saída de papel
Tipos de material
de impressão
Tamanho do material
de impressão
		
Gramagens do material
de impressão
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Requisitos de alimentação
Consumo de energia
		
		
		
		
		
		
Nível de ruído
		
		
		
		
		
Dimensões (L x P x A)
Peso
Ambiente de funcionamento
		
Painel de controlo

18 ppm, monocromática (A4)¹
Impressão laser monocromática
Até 2400 x 600 ppp com Aperfeiçoamento Automático da Imagem
Até 600 x 600 ppp
Aprox. 1 segundo a partir do modo sleep
10 segundos, ou menos, após ligar a impressora
Aprox. 7,8 segundos ou menos
Máx. 5000 páginas por mês
5 mm na parte superior, inferior, esquerda e direita

CONTROLADOR
Memória
32 MB
Linguagens da impressora
UFRII LT
Interface e conetividade
USB 2.0 Hi-Speed
		
USB 2.0 Hi-Speed e IEEE802.11b/g/n (LBP6030w)
Sistemas operativos
Win 8.1 (32/64 bits)/Win 8 (32/64 bits)/Win 7 (32/64 bits)/
compatíveis 	Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/server 2012 (32/64 bits)/
server 2012 R2 (64 bits)/server 2008 (32/64 bits)/server 2008 R2
(64 bits)/2003 server (32/64 bits)/Mac OS 10.6 a 10.9/Linux3/
Citrix (FR2)
CONSUMÍVEIS
Cartridges

Tabuleiro multifunções para 150 folhas
100 folhas com face impressa para baixo
Papel normal, papel grosso, transparências,
etiquetas, envelopes
A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Formato personalizado
Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL
largura de 76,2 a 216 mm x comprimento de 188 a 356 mm
Tabuleiro multifunções:
60 a 163 g/m2

Standard: Cartridge 725 (1600 páginas4)5

Notas de rodapé
[1]
A velocidade de impressão pode diminuir de acordo com as definições do controlador da impressora, tamanho do papel,
tipo de papel e número de páginas impressas
[2]
Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
[3]
Apenas distribuição na Web
[4]
Com base na norma ISO/IEC 19752
[5]
A impressora inclui uma cartridge inicial para 700 páginas
Renúncias de responsabilidade standard
Todas as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Máximo: aprox. 870 W ou menos
Ativa: em média aprox. 330 W
Em espera: em média, aprox. 1,8 W ou menos
Em espera: em média, aprox. 2,8 W ou menos (Wi-Fi - LBP6030w)
Modo sleep: em média, aprox. 0,8 W ou menos
Hibernação: em média, aprox. 1,6 W ou menos (Wi-Fi - LBP6030w)
Consumo elétrico típico (TEC): 0,47 kWh/semana
Potência sonora²:
Ativa: 6,34 B ou menos
Em espera: inaudível
Pressão sonora²:
Ativa: 49,2 dB(A)
Em espera: inaudível
364 mm x 249 mm x 199 mm
Aprox. 5 kg
Temperatura: 10 a 30 °C
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
2 indicadores LED, 2 teclas de funções - LBP6030 e LBP6030B
3 indicadores LED, 3 teclas de funções - LBP6030w
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