
Obţineţi uşor rezultate de calitate 
profesională de la imprimantele 
multifuncţionale laser alb-negru 
MF410 Series, care oferă imprimare, 
copiere şi scanare şi fax*, plus 
compatibilitate cu dispozitive mobile.

•
Imprimante 
multifuncţionale A4 
simple, dar inteligente, 
ideale pentru companiile 
mici, cu angajaţi flexibili.

* Disponibil doar pe MF416dw şi MF419x

Lucraţi mai inteligent la birou
• Oferă imprimare rapidă, la calitate profesională, la viteze de 

până la 33 ppm 
• Suficient de versatilă pentru a face faţă tuturor nevoilor dvs. 

de documente, în ciuda dimensiunilor sale impresionant de 
compacte. 

• Un ecran tactil color intuitiv de 3,5” 
• Capacitate de 300 (MF411dw şi MF416dw) sau 550 de pagini 

(MF418x şi MF419x) pentru lucru fără întrerupere. 
• Quick First-Print de la iniţializare vă ajută echipele să 

lucreze mai eficient 
• Funcţia Imprimare securizată vă protejează documentele 

printr-un cod PIN, chiar şi când imprimaţi de pe un dispozitiv 
mobil.

Activitate flexibilă
• Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) şi Mopria (Android), 

grupul dvs. de lucru poate imprima de pe orice dispozitiv 
activat. 

• Accesaţi o gamă largă de funcţii avansate cu ajutorul 
aplicaţiei mobile Canon PRINT Business.

• Conectaţi dispozitivul la un cont Google Cloud Print în 
câteva secunde. 

• Cu tehnologia NFC Touch & Print, utilizatorii pot beneficia 
de imprimare aproape instantanee de la dispozitive mobile 
compatibile prin simpla atingere a marcajului NFC al 
imprimantei (disponibil numai pentru MF416dw).

Partajare îmbunătăţită a documentelor 
• Conectare perfectă între dispozitive şi serviciile populare 

de stocare în cloud ca Evernote® şi DropBox
• Capturaţi, digitalizaţi şi partajaţi documente din mers – sau, 

pur şi simplu, scanaţi şi trimiteţi prin e-mail printr-o singură 
operaţie.

Capacităţi inteligente de funcţionare în reţea 
• Capacităţi flexibile de funcţionare în reţea
• Conectivitate WiFi şi Ethernet
• Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 şi 

Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în 
mediile de reţea gestionate. 

• Graţie administrării Canon e-Maintenance de la distanţă 
a operaţiilor de service şi compatibilităţii cu sistemul 
de management al producţiei uniFLOW* de la Canon 
(disponibil doar pe MF418x şi MF419x), MF410 Series este 
la fel de adecvată şi pentru mediile cu servicii de imprimare 
administrate.

Posesie simplă şi durabilă 
• Fiabilitatea constantă şi calitatea reînnoită sunt asigurate ori 

de câte ori schimbaţi tonerul, graţie designului cartuşelor 
pentru dispozitivele multifuncţionale Canon, care permite 
înlocuirea simultană a tuturor componentelor esenţiale. 

• Consum redus de energie în modurile inactiv şi standby
• Imprimare automată faţă-verso pentru reducerea deşeurilor
• Funcţie inteligentă de oprire pentru economisirea energiei
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• 
Accesorii opţionale

Unitate de alimentare hârtie PF44 
(Disponibilă pe MF411dw şi MF416dw) 

• Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate 
poate fi adăugată la unitatea principală.

Unitate de alimentare prin casetă U1 
(Disponibilă pe MF418x şi MF419x)

• Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate 
poate fi adăugată la unitatea principală. 

Soclu simplu tip K1

• Aşezaţi-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când este 
poziţionat liber

Kit accesoriu MICard A2 (Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Necesar pentru ataşarea produselor NTware MiCard PLUS sau 
Mi Card Multi la dispozitiv. 

Kit de imprimare coduri de bare E1 
(Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea 
codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, 
include un certificat de acces la licenţă pentru activare. 

Kit de imprimare coduri de bare E1E 
(Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea 
codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include 
un certificat de acces la licenţă pentru activare. 

Cablu lung pentru kitul TEL 6 

• Receptor opţional pentru funcţia fax.

Cititor de carduri pentru copiere F1 
(Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Sistemul de control al cardurilor simplifică procesul de 
conectare pentru funcţia de administrare a ID-urilor de 
departamente.

Accesoriu pentru cititor de carduri pentru copiere G1 
(Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Acest kit este necesar la ataşarea cititorului de carduri pentru 
copiere şi conţine componente pentru ataşarea produselor.

Kit de interfaţă pentru control C1 
(Disponibil pe MF418x şi MF419x)

• Acest kit este necesar pentru ataşarea cititoarelor de carduri 
terţe sau a automatelor de vânzare cu monede la dispozitiv.

i-SENSYS MF411dw şi MF416dw

Unitate 
principală

Unitatea principală + 1 
Alimentator cu hârtie  

Unitate - PF44

i-SENSYS MF418x şi MF419x

Unitate 
principală

Unitatea principală + 1 
unitate de alimentare 

prin casetă U1
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• 
Specificaţii tehnice
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Tip de aparat Multifuncţional monocrom cu laser
Funcţii disponibile Imprimare, copiere, scanare şi fax* (*MF416dw, MF419x)
Imprimantă
Viteză de imprimare O faţă: până la 33 ppm (A4) 

Faţă-verso: până la 16,8 ipm (A4)
Metodă de imprimare Imprimare monocrom cu laser
Calitatea imprimării Până la 1200 x 1200 dpi 
Rezoluţie de imprimare 600 x 600 dpi
Timp de imprimare a primei 
pagini

Aprox. 6,3 secunde sau mai puţin

Imprimare faţă-verso Automată
Limbaje de imprimare UFRII, PCL5e1, PCL6, Adobe PostScript
Fonturi 45/93 de fonturi PCL 

136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare 5 mm sus, jos, la stânga şi la dreapta 

10 mm sus, jos, stânga şi dreapta (plic)
Mod de economisire a 
tonerului

Da

Caracteristici de imprimare 
avansate

Imprimare securizată 
Imprimaţi de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) 
Compatibilitate cu Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business 
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service,  
aplicaţia Canon PRINT Business

Copiator
Viteză de copiere O faţă: până la 33 ppm (A4) 

Faţă-verso: până la 16,8 ipm (A4)
Timp de generare a primei 
copii (FCOT)

Aprox. 10 secunde sau mai puţin

Rezoluţie de copiere Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere Text/Foto, Text/Foto (calitate), Foto, Text
Copiere faţă-verso Faţă-verso pe faţă-verso (automat)
Copiere multiplă Până la 999 de exemplare
Micşorare/mărire 25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici Ştergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card identitate
Scaner
Tip Color 
Rezoluţie de scanare Optică: până la 600 x 600 dpi  

Îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare Monocrom o faţă: 33 ipm (300 x 300 dpi) 

Color o faţă: 11 ipm (300 x 300 dpi) 
Monocrom faţă-verso: 13 ipm (300 x 300 dpi) 
Color faţă-verso: 7 ipm (300 x 300 dpi)

Adâncime de scanare color 24 biţi/24 biţi (intrare/ieşire)
Tonuri de gri 256 de niveluri
Compatibilitate TWAIN, WIA
Lăţime max. de scanare 216 mm
Scanare către e-mail TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcţie de căutare
Scanare către PC TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcţie de căutare
Scanare către suport de 
memorie USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcţie de căutare

Scanare către FTP TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcţie de căutare
Scanare în cloud TIFF/JPEG/PDF/PNG2

iFAX ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)
Fax (MF416dw, MF419x)
Viteză modem 33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină3)
Mod recepţionare Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, 

manual
Rezoluţie fax Standard: 200 x 100 dpi 

Fină: 200 x 200 dpi 
Foto: 200 x 200 dpi 
Superfină: 200 x 400 dpi 
Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX Până la 512 pagini3 
Apelări rapide Până la 281 de apelări
Apelări/destinaţii de grup Max. 199 de apelări/max. 199 de destinaţii
Difuzare secvenţială Max. 310 destinaţii
Copiere de siguranţă în 
memorie 

Copiere de siguranţă în memoria permanentă a faxului 
(copiere de siguranţă pe memorie flash)

Fax faţă-verso Da (trimitere şi primire)
Alte caracteristici Redirecţionare faxuri, acces dublu, recepţionare de la distanţă, 

PC Fax (doar TX) DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de 
activitate fax, rapoarte de rezultate activitate fax, rapoarte de 
administrare activitate fax

Gestionarea suporturilor 
Tip de scaner Scaner cu suport plat şi alimentator automat de documente (DADF) 
Alimentare cu hârtie 
(standard)

Casetă pentru 250 de coli (MF411dw, MF416dw) 
Casetă pentru 500 de coli (MF418x, MF419x) 
Tavă universală pentru 50 de coli 
DADF pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie (opţional) Casetă pentru 500 de coli
Ieşire hârtie 150 de coli
Tipuri de suport Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, carte poştală, 

plic
Formate de hârtie Casetă:  

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,  
Dimensiuni particularizate: min. 105 x 148 mm - 
max. 215,9 x 355,6 mm.  
Tavă multifuncţională:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte 
poştală, fişă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5),  
Dimensiuni particularizate: min 76,2 x 127 mm 
Max. 215,9 x 355,6 mm.  
ADF:  
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, dimensiuni particularizate 
(l x L): min. 128 x 139,7 mm - max. 215,9 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei Casetă: 60 - 128 g/m² (opţională şi standard) 
Tavă multifuncţională: 60-163 g/m² 
ADF: 50 - 105 g/m²

Interfaţă şi software
Tip de interfaţă USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 

Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibilitate cu sistemul 
de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / 
Server® 2012 R24 / Server® 20124 / Server® 2008 R24 / 
Server® 20084 / Server® 2003 R24 / Server® 20034 / Vista 
Mac OS X versiunea 10.6 şi versiunile ulterioare 
Linux5

Protocol de reţea Imprimare:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)

Scanare:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Servicii aplicaţii TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) 
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) 
DHCPv6 (IPv6)

Administrare:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate (prin cablu):  
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Securitate (wireless): 
WEP (64/128 biţi), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) 

Administrarea imprimantei 
şi a software-ului

Presto! Page Manager, 
Utilitarul MF Scan, 
Interfaţă cu utilizatorul de la distanţă (RUI), 
Instrument SSID, 
Gestionarea ID-urilor de departamente, 
Instrument de stare a tonerului, 
iW Management Console: software bazat pe server pentru 
administrarea centralizată a unei flote de dispozitive  
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance 
de la distanţă, precum citirea datelor contorului, administrarea 
automată a consumabilelor şi diagnosticarea de la distanţă.

Caracteristici generale
Volum lunar de imprimare 
recomandat

750 - 3.000 de pagini pe lună (MF411dw, MF416dw) 
1.000 - 5.000 de pagini pe lună (MF418x, MF419x)

Ciclu de lucru Max. 50.000 de pagini pe lună 6

Memorie 1 GB
Panou de comandă Ecran tactil color LCD de 8,9 cm
Dimensiuni cu tăvi  
(L x l x H)

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 
450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

Spaţiu de instalare  
(L x l x H)

590 mm x 1.182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 
650 mm x 1.181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Greutate Aprox. 19 kg (MF411dw, MF416dw) 
Aprox. 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Mediu de utilizare Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)  
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare 220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie Maxim: aprox. 1160 W 

Standby: aprox. 9,4 W (MF411dw, MF416dw) 
8,7 W (MF418x, MF419x) 
Mod inactiv: aprox. 1,4 W7 
Oprit: 0,1 W sau mai puţin 
Consum specific de energie (Typical Electricity Consumption – 
TEC): 1,2 kWh/săptămână (230 V) 
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 
3-60 min. (valoare implicită: 3 min.) 
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire 
automată: 4 ore (valoare implicită)

Niveluri de zgomot Presiune sonoră8: 
Activ: 53 dB la imprimarea alb-negru 
Standby: inaudibil 
 
Intensitate acustică8:  
Mod activ: 70,6 dB sau mai puţin la imprimarea alb-negru 
Standby: 53 dB sau mai puţin (Seine 2 şi 4 52 dB)

Consumabile
Cartuşe Cartuş 719 (2.100 pagini9)10 

Cartuş 719H (6.400 pagini9)10

Accesorii/opţiuni
Articole ALIMENTATOR HÂRTIE PF-44 - casetă cu 500 de coli  

(MF411dw, MF416dw) 
UNITATE DE ALIMENTARE PRIN CASETĂ U1 - casetă cu 
500 de coli (MF418x, MF419x) 
TEL 6 KIT - receptor de telefon (MF416dw, MF419x) 
KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE - E1 (MF418x, MF419x) 
KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE - E1E (MF418x, MF419x) 
CITITOR DE CARDURI PENTRU COPIERE F1 - Sistem de acces 
la un card fizic, care permite accesul doar utilizatorilor autorizaţi 
(MF418x, MF419x) 
ACCESORIU PENTRU CITITORUL DE CARDURI PENTRU 
COPIERE – G1 (MF418x, MF419x) 
MiCard Multi - Cititor de card pentru identificare cu carduri 
RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x) 
Micard Plus - Cititor de card pentru identificare cu carduri 
RFID sau magnetice cu uniFLOW (MF418x, MF419x) 
Kit accesoriu MiCard A2 (MF418x, MF419x) 
KIT DE INTERFAŢĂ PENTRU CONTROLUL COPIERII - C1 - 
Permite conectarea  
(CCVI I/F) între terminalul terţ de control al copierii şi 
imprimantele multifuncţionale, în scopuri legate de recuperarea 
costurilor (MF418x, MF419x) 
SOCLU SIMPLU TIP K1 (MF418x, MF419x)

Note de subsol
[1]  Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea direct din aplicaţie.
[2]  Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicaţia Canon PRINT Business
[3]  Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
[4]  Scanarea în reţea nu este acceptată 
[5]  Distribuţie numai pe web. Numai imprimare cu suport Linux.
[6]  Ciclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. 

Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viaţă a produsului
[7]  În modul wireless, consumul este de 2,1 W
[8]  Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296 
[9]  Pe baza standardului ISO/IEC 19798
[10]  Imprimanta este livrată cu cartuş pentru 2.100 de pagini
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Obţineţi uşor rezultate de calitate profesională de 
la imprimantele multifuncţionale laser alb-negru 
MF410 Series, care oferă imprimare, copiere şi scanare 
şi fax*, plus compatibilitate cu dispozitive mobile.

Data începerii vânzării: iunie 2016

• 
Imprimante multifuncţionale A4 
simple, dar inteligente, ideale pentru 
companiile mici, cu angajaţi flexibili.

Dimensiuni/informaţii logistice:

Nume produs Cod Mercury Tip de pachet Cantitate 
per pachet

Lungime 
(mm) 

Lăţime 
(mm) 

Înălţime 
(mm)

Greutate
(kg) 

i-SENSYS MF419x EUR

i-SENSYS MF418x EUR

0291C002AA

0291C008AA

Cutie 1 590 565 578 27

Palet 8 1180 1130 1156 217

Container 40 ft HCD 320 - - - -

i-SENSYS MF416dw EUR

i-SENSYS MF411dw EUR

0291C013AA

0291C022AA

Cutie 1 566 503 545 23

Palet 8 1132 1006 1090 185

Container 40 ft HCD 352 - - - -

Accesorii opţionale:

Nume produs Cod Mercury Cod EAN

Unitate de alimentare prin casetă U1 0732A023AA 4960999635620

Alimentator hârtie PF-44 3439B001AA 4960999630540

Kit Telefon 6 UK (CW) 0752A053AA 4960999453897

Kit Telefon 6 UE (CW) 0752A054AA 4960999453910

Kit Telefon 6 SA (CW) 0752A055AA 4960999453927

Cititor de carduri pentru copiere-F1 4784B001AA 4960999679686

Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere-G1 5140B001AA 4960999689920

Kit accesorii MiCARD-A2 5146B003AA 4549292037081

Kit de interfaţă pentru controlul copierii – C1 5145B001AA 4960999780269

Kit imprimare coduri de bare – E1 5143B001AA 4960999689951

Kit imprimare coduri de bare – E1E UE 5143B002AA N/A (livrare electronică)

Soclu simplu tip K1 6132B001AA 4960999841267

Detalii despre produs:

Nume produs Cod Mercury Cod EAN

i-SENSYS MF411dw EUR 0291C022AA 4549292031874

i-SENSYS MF416dw EUR 0291C013AA 4549292031751

i-SENSYS MF418x EUR 0291C008AA 4549292031690

i-SENSYS MF419x EUR 0291C002AA 4549292031621

Consumabile:

Nume produs Cod Mercury Cod EAN

Cartuş 719 3479B002AB 4960999650289

Cartuş 719H 3480B002AB 4960999650319

Ce se află în cutie?

• Unitate principală

• Cartuş Canon 719

• Cablu de alimentare cu energie

• Ghid de iniţiere

• DVD-ROM cu software pentru utilizator

• Card de garanţie

• Cablu telefon 

* Disponibil doar pe MF416dw şi MF419x
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