
Snelle, betrouwbare kleurenlaserprints 
met een compact apparaat boordevol 
handige functies dat speciaal is 
ontworpen met het oog op de 
eisen van de hedendaagse kleine 
ondernemingen.

•
Laserprinten in kleur is nu eenvoudiger 
dan ooit met deze printer die speciaal 
gericht is op de zakelijke uitdagingen 
van vandaag.

LBP653Cdw

LBP654Cx

Intuïtief touchscreen

Profiteer van snelle, gemakkelijke toegang tot de functies van de 
LBP654Cx met het elegante 12,7 cm (5 inch) touchscreen. Met 
het touchscreen kunnen gebruikers met één tik op het scherm 
door de ingebouwde functies navigeren, wat tijd bespaart en de 
efficiëntie ten goede komt. De heldere indeling en de intuïtieve 
vormgeving bieden gebruikers met minimale training snel toegang 
tot veelgebruikte functies. 

Innovatieve toepassingen 

De LBP654Cx biedt tijdbesparende toepassingen die speciaal 
zijn ontworpen om het printen te vergemakkelijken en de 
efficiëntie te verbeteren. Vanuit de Application Library kunnen 
formulieren, sjablonen en andere documenten met één tik op 
het scherm worden geprint, zonder dat er een apparaat hoeft 
te worden aangesloten. Daarnaast kan een gepersonaliseerde 
schermbeveiliging worden ingesteld waarmee in de stand-bystand 
belangrijke berichten voor gebruikers worden weergegeven.

Mobiliteit voor kleine bedrijven

De LBP650-serie is speciaal ontworpen met het oog op de 
eisen van de hedendaagse kleine onderneming en is uitgerust 
met ondersteuning voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android), 
zodat gebruikers het volledige potentieel van hun mobiele 
apparaten kunnen benutten. Tevens biedt de LBP654Cx NFC en 
de mogelijkheid voor koppeling middels een QR-code voor snelle, 
gemakkelijke toegang tot de printer. Met de Wireless Direct-
connectiviteit kunnen ook gasten printen zonder dat daarvoor 
netwerkreferenties nodig zijn. De mobiele Canon PRINT Business-
app biedt bovendien een scala aan handige tools om nog beter 
mobiel te kunnen werken.

Hogere printsnelheden

Voor kleine bedrijven is het essentieel om zo productief mogelijk 
te kunnen zijn. Daarom heeft Canon het printsysteem van de 
LBP650-serie vernieuwd, zodat nu printsnelheden van 27 pagina's 
per minuut worden behaald. Deze snelle prestaties verhogen de 
efficiëntie zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeleverd en 
zorgen telkens weer voor een betrouwbaar en indrukwekkend 
resultaat.

Kleuren die indruk maken

De nieuwe lasertechnologie van Canon zorgt voor nog betere prints 
met betoverende tinten. Ondanks de hoge printsnelheden sluit 
de LBP650-serie geen compromissen als het gaat om kwaliteit en 
voorziet ze in pakkende en levendige kleuren die elk document 
meer impact geven. Dus of het nu gaat om verkoop, marketing of 
gewoon interne doeleinden, de Canon LBP650-printers geven uw 
communicatie extra sprankeling.

Minder onderhoud, grotere beschikbaarheid 

Om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken, is de 
LBP650-serie voorzien van een automatisch systeem om de 
tonerverzegeling te verwijderen, zodat consumables eenvoudiger 
zijn te vervangen. Bovendien blijft de printer met de All-in-One-
cartridges (en optionele groot volume) langer te gebruiken, terwijl 
de ingebouwde statuscontrole voor consumables kleine bedrijven 
helpt hun aanschaf van consumables efficiënter te plannen.
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Cassette-invoermodule AF1
• Extra papiercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de 

printer worden toegevoegd.

Barcode Print Kit-E1 (beschikbaar op LBP654Cx)
• Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. 

Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een 
licentietoegangscertificaat voor activering.

Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op LBP654Cx)
• Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. 

Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een 
licentietoegangscertificaat voor activering.

i-SENSYS LBP654Cx

• 
Optionele accessoires 

i-SENSYS LBP650-serie

Printer Printer + 1 Cassette 
Feeding Unit-AF1



• 
Technische specificaties
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PRINTSYSTEEM

Printsnelheid Enkelzijdig:  tot 27 ppm (A4) 
Maximaal 49 ppm (A5-liggend)

Dubbelzijdig: tot 21,9 ipm (A4)

Printmethode Laserprinten in kleur 

Printkwaliteit Tot 1200 x 1200 dpi 

Printresolutie Maximaal 600 x 600 dpi 

Opwarmtijd Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat

Tijd tot eerste print Kleur: 8,6 seconden of minder 
Zwart-wit: 8,3 seconden of minder

Aanbevolen maandelijks 
printvolume

750 tot 4000 pagina's per maand

Bedrijfscyclus Max. 50.000 pagina's per maand*
*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in 
één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur 
van het product verminderen

Printmarges 5 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde 
printeigenschappen

i-SENSYS LBP653Cdw: 
Secure Print 
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) 
Geschikt voor Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app 
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, 
Canon PRINT Business-app

i-SENSYS LBP654Cx: 
Secure Print 
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) 
Barcode Print* 
Geschikt voor Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app 
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, 
Canon PRINT Business-app
*Accessoire - Barcode Printing Kit-E1 - is vereist

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard) Cassette voor 250 vel 
50 vel multi-purpose tray 

Papierinvoer (optie) cassette voor 550 vel 

Papieruitvoer 150 vel

Mediatypen Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, 
gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

Mediaformaten Cassette (standaard):  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), 
Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), 
Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Cassette (optioneel):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, 
Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm 
max. 215,9 x 355,6 mm

Mediagewicht Cassette (standaard en optioneel): 52 tot 163 g/m²  
(Max. 200 g/m² met glanzend papier)  
Handmatige multifunctionele lade: 60 tot 176 g/m²  
(Max. 200 g/m² met glanzend papier) 

Dubbelzijdig printen Automatisch 
Cassette (standaardcassette en optionele cassette): 
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K 
Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm tot max. 215,9 x 355,6 mm 
60 tot 163 g/m2

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten 220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik Maximaal: ca. 1400 W of minder 
Stand-by: ca. 17,6 W of minder 
Slaapstand: ca. 0,6 W of minder* 
Normaal energieverbruik (TEC): 1,0 kWh/week 
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de  
Lot26-richtlijnen naar:  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*In de wireless modus is het verbruik 0,8 W

Geluidsniveau Geluidssterkte* 
Actief: 63 dB of minder 
Stand-by: 42 dB of minder

Geluidsdruk* 
Actief: 48 dB  
Stand-by: 28 dB
De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

Afmetingen (B x D x H) i-SENSYS LBP653Cdw: 
437 x 469 x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx: 
476 x 469 x 379 mm

Gewicht i-SENSYS LBP653Cdw: 
Ca. 20,5 kg 

i-SENSYS LBP654Cx: 
Ca. 21 kg 

Gebruiksomgeving Temperatuur: 10 tot 30 ºC  
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid  
(geen condensatie)

Bedieningspaneel i-SENSYS LBP653Cdw: 
5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Taak, Fout, Energiebesparing), 
knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

i-SENSYS LBP654Cx: 
12,7 cm LCD-kleurentouchscreen 

CONTROLLER

Processorsnelheid 800 MHz x 2

Geheugen 1 Gb

Printertalen UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen 
vanuit applicatie vereist.

Lettertypen i-SENSYS LBP653Cdw: 
45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

i-SENSYS LBP654Cx: 
93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

Interface en connectiviteit USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 
802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Software- en printerbeheer i-SENSYS LBP653Cdw: 
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool, 
iW Management Console: servergebaseerde software voor 
gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, 
zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van 
consumables en diagnose op afstand mogelijk.

i-SENSYS LBP654Cx: 
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool, 
iW Management Console: servergebaseerde software voor 
gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, 
zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van 
consumables en diagnose op afstand mogelijk. 
uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor 
SFP MEAP

Compatibele 
besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / 
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / 
Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer 
Linux*/Citrix
*Alleen webdistributie

CONSUMABLES

All-in-One cartridges Cartridge 046 zwart (2200 pagina's *)** 
Cartridge 046H zwart (6300 pagina's *)** 
Cartridge 046 cyaan (2300 pagina's *)** 
Cartridge 046H cyaan (5000 pagina's *)** 
Cartridge 046 magenta (2300 pagina's *)** 
Cartridge 046H magenta (5000 pagina's *)** 
Cartridge 046 geel (2300 pagina's *)** 
Cartridge 046H geel (5000 pagina's *)**
*Gebaseerd op ISO/IEC 19752  
**De printer wordt geleverd met startercartridges (zwart: 1100, kleur: 1200 pagina's)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items i-SENSYS LBP653Cdw: 
CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette)

i-SENSYS LBP654Cx: 
CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette) 
Barcode-printset-E1 
Barcode Printing Kit-E1E 
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of 
magnetische kaarten met uniFLOW) 
Micard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of 
magnetische kaarten met uniFLOW) 
MiCard Attachment Kit-B1
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Snelle, betrouwbare kleurenlaserprints met een compact 
apparaat boordevol handige functies dat speciaal is 
ontworpen met het oog op de eisen van de hedendaagse 
kleine ondernemingen. 

• 
Laserprinten in kleur is nu eenvoudiger 
dan ooit met deze printer die speciaal 
gericht is op de zakelijke uitdagingen 
van vandaag.
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Productinformatie:

Productnaam Mercury-code EAN-code

i-SENSYS LBP654Cx 1476C001AA 4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw 1476C006AA 4549292068627

Inhoud van de doos:

• Printer
• Cartridge 046 zwart (1100 pagina's)
• Cartridge 046 cyaan/magenta/geel (1200 pagina's)
• Voedingskabel

• Installatiehandleiding
• DVD-ROM met gebruikerssoftware
• Garantiekaart

Optionele accessoires:

Productnaam Mercury-code EAN-code

Cassette-invoermodule AF1 0732A032AA 4549292077278

Barcode-printset-E1 5143B001AA 4960999689951

Barcode Printing Kit-E1E 5143B002AA N/A (e-delivery)

Consumables:

Productnaam Mercury-code EAN-code

Cartridge 046 zwart 1250C002AA 4549292073904

Cartridge 046 H zwart 1254C002AA 4549292074055

Cartridge 046 geel 1247C002AA 4549292073812

Cartridge 046 H geel 1251C002AA 4549292073935

Cartridge 046 magenta 1248C002AA 4549292073843

Cartridge 046 H magenta 1252C002AA 4549292073973

Cartridge 046 cyaan 1249C002AA 4549292073874

Cartridge 046 H cyaan 1253C002AA 4549292074017

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam Mercury-code Verpakkingsstijl Aantal per 
pakket

Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg) 

i-SENSYS LBP654Cx

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C001AA

1476C006AA

Doos 1 577 437 581 24,3

Pallet 8 1220 910 1165 -

Houder 40 ft HC 368 - - - -

Easy Service Plan:

Naam artikel Mercury-code EAN-code

Installatieservice 7950A546AA 4960999794426

3-year on-site next day service-Pack B 7950A526AA 4960999793306


