
Niewielka drukarka, 
idealna do użytku 
osobistego

you can

Niewielka, energooszczędna, nabiurkowa monochromatyczna 
drukarka laserowa
Zminiaturyzowana, przystępna cenowo laserowa drukarka 
monochromatyczna, idealna do użytku osobistego. 
To energooszczędne urządzenie, drukujące wysokiej jakości materiały 
i niewymagające prac konserwacyjnych, jest łatwe w użyciu 
i wyjątkowo ciche.

Najważniejsze cechy
• Niewielka konstrukcja sprawia, że urządzenie mieści się na każdym biurku

• Wydajny laserowy druk monochromatyczny z szybkością 18 str./min

• Krótki czas wyjścia z trybu uśpienia 

• Czas wydruku pierwszej kopii: maks. 7,8 s

• Rozdzielczość do 2400 x 600 dpi i funkcja automatycznego wyostrzania 
obrazu zapewniają wysokiej jakości wydruki 

• Wysoka energooszczędność: pobór mocy na poziomie 0,8 W w trybie uśpienia

• Niski poziom hałasu, poniżej poziomu słyszalności w trybie gotowości

• Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kaseta

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kaseta startowa 725, 
przewód zasilający, karta konfiguracji, karta 
gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem 
i instrukcją obsługi.

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

359 x 249 x 198 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 7 (32-/64-bitowy) /  
XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 
2000 / Server 2003 (32-/64-bitowy) /  
Server 2008 (32-/64-bitowy) /  
Server 2008 R2 (64-bitowy)  
Mac OS w wersji 10.4.9 lub nowszej 
(dystrybucja tylko przez Internet)  

Linux (dystrybucja tylko przez Internet)
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MEChANIZM DRUKARKI
Szybkość drukowania 18 str./min w trybie monochromatycznym (A4)¹

Metoda drukowania Monochromatyczny druk laserowy
Jakość wydruku Maks. 2400x600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu

Rozdzielczość drukowania Maks. 600x600 dpi
Czas nagrzewania 0,5 s od wybudzenia; około 10 s lub mniej po włączeniu zasilania

Czas wydruku pierwszej kopii Około 7,8 s lub mniej
Cykl pracy Maks. 5000 stron miesięcznie

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

ObSłUgA NOśNIKóW
Podajnik papieru (standardowy) Uniwersalny podajnik na 150 arkuszy

Odbiornik papieru 100 arkuszy wydrukiem do dołu
Typy nośników Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, 

etykiety, koperty
Rozmiary nośników A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K /  

format niestandardowy COM10 / Monarch / C5 / DL /  
ISO-B5, szerokość 76,2–215,9 mm x długość 188–355,6 mm

Gramatura nośników Podajnik uniwersalny: 60–163 g/m²

ChARAKtERyStyKA OgóLNA

Wymagania dotyczące zasilania Prąd zmienny 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz)
Pobór mocy Maks. (około): 910 W  

Praca (przeciętnie około): 295 W  
Tryb gotowości (przeciętnie około): 1,8 W lub mniej  
Tryb uśpienia (przeciętnie około): 0,8 W lub mniej  
Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,5 kWh/tydzień

Poziom hałasu Moc akustyczna2:
Praca: maks. 6,34 B
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne2:
Praca: 50 dB(A)
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 359 x 249 x 198 mm
Masa Około 5,0 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 10 do 30SDgrC
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Panel sterowania 1 wskaźnik LED, 1 przycisk obsługi

KONtROLER
Pamięć 8 MB

Języki obsługi drukarki CAPT (Canon Advanced Printing Technology — technologia 
zaawansowanego drukowania firmy Canon) 

Interfejs i opcje połączeń USB 2.0 Hi-Speed
Zgodność z systemami 

operacyjnymi
Windows 7 (32-/64-bitowy) / XP (32-/64-bitowy) /  
Vista (32-/64-bitowy) / 2000 / Server 2003 (32-/64-bitowy) / 
Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) /  
Mac OS w wersji 10.4.9 lub nowszej3 Linux3

MAtERIAły  
EKSPLOAtACyjNE
Kasety uniwersalne Standard: kaseta 725 (1600 stron4)5

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie powyższe dane techniczne mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
1]  Szybkość druku może być niższa w zależności od ustawień sterownika drukarki, formatu 

i rodzaju papieru oraz liczby drukowanych stron.   
2] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.  
3] Dystrybucja tylko przez Internet.  
4] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.   
5] Drukarka jest dostarczana z kasetą startową na 700 stron.

1   Podajnik na 
150 arkuszy

2  Kaseta 725

2 1


