
IMPRIMARE Wi-Fi

Aceste imprimante laser alb-negru 
A4 sunt rapide, uşor de folosit şi 
fiabile. Cu o gamă largă de opţiuni 
pentru dispozitive mobile şi servicii 
cloud, acestea sunt perfecte pentru 
imprimarea la un nivel înalt de calitate 
pentru grupuri de lucru şi firme mici.

•
Imprimante laser alb-negru 
A4 multifuncţionale, intuitive 
şi compacte proiectate 
pentru grupuri de lucru 
corporative mici.

• Imprimanta laser A4 compactă şi robustă cu 
NFC* este ideală pentru grupuri de lucru mici

• Produce documente de înaltă calitate la 33 ppm

• Utilizare uşoară prin intermediul ecranului tactil 
color intuitiv*

• Fiabilitate şi calitate permanentă cu ajutorul 
cartuşului de toner Canon pentru dispozitive 
multifuncţionale

• Imprimaţi direct de pe orice tabletă sau 
smartphone compatibil prin NFC Touch & Print*

• Bucuraţi-vă de imprimarea fără PC direct de pe 
un stick USB Flash*

• Imprimaţi documente confidenţiale în siguranţă 
cu ajutorul unui cod PIN de protecţie**

• Capacitate de imprimare de pe dispozitive mobile 
şi din cloud cu AirPrint, Mopria şi Google  
Cloud Print

• Aplicaţie Canon gratuită pentru a putea beneficia 
de întregul potenţial al dispozitivelor iOS şi 
Android 

• Suport pentru reţea şi fluxuri de lucru care includ 
limbajele Wi-Fi, PCL5e/6, Adobe® PostScript®**  
şi uniFLOW*

* Numai LBP253x
** Numai LBP252dw şi LBP253x
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• 
Specificaţii tehnice

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare L BP251dw: 
Pe o parte: până la 30 ppm (A4) 
Faţă-verso: până la 16 ipm (A4)

L BP252dw, LBP253x: 
Pe o parte: 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 Până la 600 x 600 dpi 

Timp de încălzire Aprox. 16 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire  
a primei pagini

Aprox. 6 secunde

Volum lunar de imprimare 
recomandat

L BP251dw: 
750 - 2.500 de pagini pe lună

L BP252dw, LBP253x: 
750 - 3.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru Max. 50.000 de pagini pe lună1

Margini de imprimare 5 mm sus, jos, stânga şi dreapta

Caracteristici de imprimare 
avansate

L BP251dw, LBP252dw, LBP253x: 
Compatibilitate cu Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business 
Android; certificare Mopria; Canon Print Service Plug-in, 
aplicaţia Canon PRINT Business

L BP252dw, LBP253x: 
Imprimare securizată

L BP253x: 
Imprimaţi de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) 
Touch & Print (NFC)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare cu hârtie 
(standard)

Casetă pentru 250 de coli 
Tavă universală pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie 
(opţional)

Casetă pentru 500 de coli 

Ieşire hârtie 150 coli cu faţa în jos, 1 coală cu faţa în sus

Tipuri de suporturi media Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, etichete, plicuri, 
cărţi poştale

Formate de hârtie Casetă (standard şi opţională) 
A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 
16K, dimensiuni particularizate (lăţime: 105,0 mm - 215,9 mm  
lungime: 148,0 mm - 355,6 mm)

Tavă universală: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR,  
EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K,  
plicuri COM-10, Monarch, DL, C5, cărţi poştale,  
Dimensiuni personalizate (76,2 mm lăţime; 127 - 215,9 mm)  
Lungime: 127,0 mm - 355,6 mm )

Greutatea hârtiei Casetă (standard şi opţională): 60 - 120 g/m² 
Tavă universală: 60-163 g/m²

Imprimare faţă-verso Automată (numai A4/LTR/LGL)

CARACTERISTICI 
GENERALE

Cerinţe de alimentare 220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consum de energie Maxim: aprox. 1150 W sau mai puţin 
Activ:  aprox. 520 W sau mai puţin (LBP251dw),  

550 W sau mai puţin (LBP252dw, LBP253x)
Standby: aprox. 12,1 W sau mai puţin 
Inactiv: aprox.1 W sau mai puţin2 
Oprit: 0,1 W sau mai puţin 
Consum nominal de energie (Typical Electricity 
Consumption - TEC): 1,1 kWh/săptămână (LBP251dw),  
1,2 kWh/săptămână (LBP252dw, LBP253x) 
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)

Nivel de zgomot Intensitate acustică3: 
Activ: 69,5 dB (LBP251dw),  
70,6 dB (LBP252dw, LBP253x) 
Standby: inaudibil

Presiune sonoră3: 
Activ: 53 dB  
Standby: inaudibil

Dimensiuni (L x A x Î) LBP251dw, LBP252dw: 400 mm x 377 mm x 298 mm 
LBP253x: 403 mm x 377 mm x 317 mm

Greutate Aprox. 12,4 kg 

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

Panou de comandă LBP251dw, LBP252dw: LCD cu 5 linii 
LBP253x: ecran tactil color LCD de 8,9 cm

CONTROLER

Viteza procesorului 525 MHz

Memorie LBP251dw: 512 MB 
LBP252dw, LBP253x: 1 GB

Limbaje de imprimare L BP251dw, LBP252dw, LBP253x: 
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6

L BP252dw, LBP253x: 
Adobe® PostScript

Fonturi 93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS(LBP252dw, LBP253x)

Interfaţă şi conectivitate USB 2.0 de mare viteză, 10BASE-T/100 BASE-
TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct 
Connection

Administrare software şi 
imprimantă

L BP251dw, LBP252dw, LBP253x: 
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 
gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive 
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreţinere 
electronică, precum citirea datelor contorului, gestionarea 
automată a consumabilelor şi diagnosticarea de la 
distanţă.

L BP253x: 
Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive  
de conectare uniFLOW încorporat

Compatibilitate cu sisteme 
de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / 
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
Server® 2008 / Server® 2003 / Vista  
Mac OS X versiunea 10.5.8 şi versiunile ulterioare 
Linux4 / Citrix

CONSUMABILE

Cartuşe multifuncţionale Standard: cartuş 719 (2.100 de pagini5)6 
Cu randament ridicat: cartuş 719 H (6.400 de pagini5)6

ACCESORII/OPȚIUNI

Articole ALIMENTATOR HÂRTIE PF-44 (casetă cu 500 de coli)

Note de subsol
[1]  Ciclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate în cea mai activă 

lună. Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viaţă 
a produsului

[2] Wireless: aprox. 1,5 W sau mai puţin
[1] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
[4] Distribuţie numai pe web.
[5] Pe baza standardului ISO/IEC 19752 
[6] Imprimanta se livrează cu cartuşul 719


