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Afişaj intuitiv
Având un design modern şi atractiv, această 
imprimantă laser monocromă devine mai uşor 
de utilizat cu un afişaj vertical simplu. Funcţia de 
scanare uşor de utilizat oferă scanări rapide la o 
atingere de buton.

Eficientă şi sustenabilă
Cartuşul de imprimare consolidat reciclabil de la 
Canon permite operare fără întreţinere. Dispunând 
de funcţii de economisire a energiei, economisiţi 
timp şi bani cu cea mai bună eficienţă energetică 
de pe piaţă.

Performanţă de imprimare rapidă
Imprimarea monocromă rapidă, la viteze de 18 
ppm, vă ajută să lucraţi mai rapid. Cu Quick First-
Print, imprimanta se activează din modul inactiv şi 
începe imprimarea în doar 7,8 secunde.

Realizaţi oricând doriţi imprimate, 
copii şi scanări rapide, direct de la 
biroul dumneavoastră, cu această 
imprimantă laser monocrom 
compactă. Ideală acasă şi în 
birourile mici, este uşor de utilizat 
şi eficientă energetic.
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SPECIFICAŢII 
TEHNICE i-SENSYS MF3010

IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare Până la 18 ppm (A4)

Metodă de imprimare Imprimare monocrom cu laser

Calitate de imprimare Până la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii

Timp de imprimare a primei 
pagini

7,8 secunde

Rezoluţie de imprimare 600 x 400 dpi

Limbaje de imprimare UFRII-LT

Margini de imprimare  5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga şi dreapta

Mod de economisire a 
tonerului

Da

COPIATOR

Viteză de copiere Până la 18 ppm (A4)

Timp de ieşire a primei copii 
(FCOT)

Aprox. 12 secunde sau mai puţin

Rezoluţie de copiere Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto

Copiere multiplă Până la 9 exemplare

Micşorare/Mărire 50-200% în trepte de 10%

Mod de economisire a 
tonerului

Nu

Alte caracteristici 2 pe 1, copiere cărţi de identitate

SCANER

Tip Color

Rezoluţie de scanare Optică: până la 600 x 600 dpi

Îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi

Adâncime de scanare color 24 de biţi/24 de biţi (intrare/ieşire)

Tonuri de gri 256 de niveluri

Compatibilitate TWAIN, WIA

Lăţime max. de scanare 216 mm

GESTIONAREA HÂRTIEI

Tip de scaner Suport plat

Alimentare cu hârtie 
(standard)

Tavă de 150 de coli

Ieşire hârtie 100 de coli 

Tipuri de suporturi Hârtie simplă, carton, hârtie reciclată, folii transparente, 
etichete, plicuri

Formate de hârtie Tavă: 
A4, B5, A5, Executive, plic (COM10, Monarch, DL, B5, C5), 
LTR, LGL, Statement, formate personalizate: 76 x 216 mm 
lăţime;  
127 x 356 mm lungime.

Greutatea hârtiei Tavă: 60 – 163 g/m²

INTERFAŢĂ ŞI SOFTWARE

Tip de interfaţă USB 2.0 Hi-speed 

Compatibilitate cu sisteme de 
operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / 
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS X versiunile 10.4.9 – 10.7.x1 Linux2

Software şi administrarea 
imprimantei

Presto! Page Manager, MF Toolbox

CARACTERISTICI GENERALE

Ciclu de lucru Max. 8.000 de pagini pe lună

Timp de încălzire Aprox. 10 secunde de la pornire

Memorie 64 MB

Panou de control LED cu 1 cifră

Dimensiuni cu tăvi  
(l x A x H)

372 mm x 276 mm x 254 mm

Spaţiu de instalare 
(l x A x H)

572 mm x 632 mm x 608 mm

Greutate 8,2 kg

Mediu de utilizare Temperatură: 10 – 30 ºC (50 – 86 ºF) Umiditate: 20 – 80 % 
RH (fără condens)

Sursă de alimentare 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Consum de energie Maxim: aprox. 960 W 
Modul activ: aprox. 450 W 
În modul inactiv: aprox. 1,4 W 
Consum nominal de energie (Typical Electricity 
Consumption - TEC): 0,6 kWh

Niveluri de zgomot Intensitate acustică 
Mod activ: 65,3 dB sau mai puţin  
Standby: 43,0 dB sau mai puţin  
 
Presiune sonoră 
Mod activ: 50,4 dB,  
În standby: inaudibil

CONSUMABILE

Cartuşe Cartuş 725 (1.600 pagini3)4

ACCESORII/OPŢIUNI

Limite de responsabilitate standard 
Toate specificaţiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă
[1] Distribuţie numai pe web. Lansare driver în noiembrie 2011
[2] Distribuţie numai pe web. Linux acceptă doar imprimarea. Lansare driver în ianuarie 2012
[3] Se livrează cu un cartuş iniţial pentru 700 de pagini
[4] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
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