
Print meer in minder tijd, overal 
vandaan, met de supersnelle, 
hoogwaardige zwart-
witkantoorprinter die ideaal is voor 
vele toepassingen, zeker wanneer 
een compacte printer is vereist. 

•
Compacte printer met 
hoge productiviteit 
voor gebruik in drukke 
werkomgevingen.

VOORDELEN

• Produceer betrouwbare prints van hoge kwaliteit op snelheden 
tot 43 ppm voor A4 en 65 ppm voor A5

• Print binnen enkele seconden na het opstarten en vanuit de 
slaapstand met Quick Start Up en snelle Recovery-modus

• Bespaar uzelf een wandeling naar de printer door dit compacte 
apparaat te plaatsen waar u hem nodig hebt 

• Automatisch dubbelzijdig printen

• Voer tot drie extra papiercassettes van 550 vel per stuk in voor 
extra capaciteit of voor verschillende media of papierformaten

• Bespaar op opslagruimte en verpakkingsafval met compacte 
tonercartridges

• Houd de printkosten laag met een optionele tonercartridge 
met groot volume

• Print direct vanaf mobiele apparaten via de Canon PRINT 
Business-app, Apple AirPrint, Mopria en Google Cloud Print

• Integreer de Canon LBP312x op eenvoudige wijze met 
de aanwezige printers dankzij PCL- en PostScript-
ondersteuning

• Profiteer van compatibiliteit met managed services, 
waaronder het managementsysteem e-Maintenance voor 
service op afstand en het uniFLOW-uitvoerbeheerplatform 
van Canon 



• 
Optionele accessoires 

Paper Feeder PF-C1
• Extra cassette voor 550 vel. Drie eenheden kunnen aan de 

hoofdeenheid worden toegevoegd.

SD Card-C1
• Kaartgeheugen van 8 GB voor diverse functies – printtaak-

spooling, gecodeerd beveiligd printen of elektronisch 
sorteren.

PCL Font Set-C1 10

• Unicode-printmogelijkheid op SAP die lettertype Andale 
ondersteunt.

Barcode Printing Kit-F1 10

• Verpakking met kit die barcodefonts voor printen installeert.

Veelzijdige kantoorprinter voor grootschalig gebruik

De Canon LBP312x is een zwart-witprinter voor drukke 
kantoorwerkgroepen en biedt voordelen op het gebied 
van snelheid, formaat, printkwaliteit, papiercapaciteit en 
printkosten. De hoge productiviteit en het compacte ontwerp 
maken dit model geschikt voor alle drukke werkomgevingen 
waar snel en vaak geprint moet worden: van omgevingen waar 
klanten te woord worden gestaan, zoals de gezondheidszorg 
of winkels, tot hectische werkomgevingen, zoals de logistieke, 
financiële of juridische sector. 

Compact formaat 

De Canon LBP312x is gebaseerd op een innovatief, compact 
printsysteem en maakt tevens gebruik van kleinere 
tonercartridges. Dankzij het compacte formaat kan deze 
printer dichter bij gebruikers worden geplaatst. Zo heeft u 
directe toegang tot supersnelle, hoogwaardige zwart-witprints, 
daar waar wordt gewerkt.

Hoge productiviteit en snelle activering

Het hart van de Canon LBP312x is een verbeterd printsysteem 
dat zowel compact als zeer efficiënt is. Het levert snelle prints in 
A4- en A5-formaat op snelheden van respectievelijk 43 ppm en 
65 ppm. De printer is binnen enkele seconden na het opstarten 
en vanuit de slaapstand klaar om te printen wanneer de nieuwe 
modi voor snel opstarten of snelle activering zijn ingeschakeld. 
Dankzij de cartridges met groot volume kunnen er meer 
pagina's worden geprint met één cartridge.

Geweldige printkwaliteit

De Canon LBP312x biedt uitstekende printkwaliteit met sterke, 
volledig zwarte vlakken en verbeterde scherpte.

Veelzijdige configuratieopties

De Canon LBP312x is voorzien van één ingebouwde 
papiercassette voor 550 vel en kan worden uitgebreid met 
maximaal drie extra standaardcassettes van elk 550 vel. Naast 
het verhogen van de papiercapaciteit om minder vaak nieuw 
papier te hoeven plaatsen, kunt u dus ook printen op wel vier 
verschillende papierformaten, of op verschillende soorten 
papier of formulieren met briefhoofd, zonder het steeds 
opnieuw te hoeven plaatsen.

Mobiliteit en eenvoudige integratie met de aanwezige 
printers 

De Canon LBP312x ondersteunt een groot aantal cloud- en 
mobiele technologieën, waaronder de Canon PRINT Business-
app, Apple AirPrint, Mopria en Google Cloud Print. Daarnaast 
is het apparaat geoptimaliseerd voor PCL- en PostScript-
omgevingen en compatibel met beheerde services, waaronder 
het managementsysteem e-Maintenance voor service op 
afstand en het uniFLOW-uitvoerbeheerplatform van Canon.

Hoofdeenheid
Volledige configuratie: 

Hoofdeenheid + 

3 Paper Feeders PF-C1
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PRINTSYSTEEM

Printsnelheid Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm
Dubbelzijdig (A4): tot 34,4 ipm
Enkelzijdig (A5 Landscape): tot 65,2 ppm

Printmethode Zwart-wit laserprinten 

Printkwaliteit Tot 1200 x 1200 dpi 

Printresolutie Tot 600 x 600 dpi  

Opwarmtijd Ca. 30 seconden of minder vanaf inschakelen (standaard) 
Ca. 3 seconden of minder vanaf inschakelen (Quick-modus) 1

First Print Out Time (FPOT) Ca. 6,2 seconden

Aanbevolen maandelijks 
printvolume

2000 - 7500 pagina's per maand

Bedrijfscyclus Max. 150.000 pagina's per maand 2

Printmarges 5 mm boven, onder, links en rechts 
10 mm boven, onder, links en rechts (Envelop)

Geavanceerde printfuncties Secure Print 3 
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) 
Barcodes printen 4 
Geschikt voor Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app 
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, 
Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard) Cassette voor 550 vel 
Multi-purpose tray voor 100 vel 

Papierinvoer (optie) 3 cassettes voor 550 vel

Papieruitvoer 250 vel met voorzijde naar beneden

Mediatypen Normaal papier, Zwaar papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, 
Bankpost, Label, Envelop, Briefkaart

Mediaformaten Cassette (standaard): 
A4, B5, A5, A5 (Landscape), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 
Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 215,9 mm,  
lengte: 148,0 tot 355,6 mm

Multi-purpose tray: 
A4, B5, A5, A5 (Landscape), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, 
Envelop (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Indexkaart (3"x5") 
Aangepast formaat - breedte: 76,2 tot 215,9 mm,  
lengte: 127,0 tot 355,6 mm

Cassette (optioneel): 
A4, B5, A5, A5 (Landscape), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 
Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 215,9 mm,  
lengte: 148,0 tot 355,6 mm

Mediagewichten Cassette: 52 tot 120 g/m2 
Multi-purpose tray: 52 tot 199 g/m2

Dubbelzijdig printen Automatisch 
Cassette (standaardcassette en optionele cassette): 
A4, LTR, LGL, FLS 
Aangepast formaat - breedte: 210,0 tot 215,9 mm,  
lengte: 279,4 tot 355,6 mm 
60 tot 120 g/m2

ALGEMENE KENMERKEN

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

Stroomverbruik Maximaal: ca. 1310 W of minder 
Ingeschakeld: ca. 670 W of minder  
Stand-by: ca. 9,5 W of minder 
Slaapstand: ca. 1,2 W of minder 
Normaal energieverbruik (TEC): 1,6 kWh per week 
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de  
Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/ 
For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau Geluidssterkte 5 
Actief: 69 dB 
Stand-by: onhoorbaar

Geluidsdruk 5 
Actief: 54 dB  
Stand-by: onhoorbaar

Afmetingen (B x D x H) 409 x 376 x 275 mm

Gewicht Ca. 12,4 kg 

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

Bedieningspaneel 5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en 
Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met  
10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid 528 MHz + 264 MHz

Geheugen 1 GB

Printertalen UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e 6, PCL6, Adobe® PostScript3

Lettertypen 105 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

Interface en connectiviteit USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Software- en printerbeheer Externe gebruikersinterface (RUI), 
ID-beheer per afdeling, 
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 / Server® 2003R2 / Server® 2003 
Mac OS X versie 10.6 en nieuwer 
Linux 7/Citrix

CONSUMABLES

All-in-One cartridges Standard: Cartridge 041 (10.000 pagina's 8) 9 
Groot volume: Cartridge 041H (20.000 pagina's 8) 9

ACCESSOIRES/OPTIES

Items Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) x 3
SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen)
Barcode Printing Kit-F1 (voor printen van barcodes) 10

PCL Font Set-C1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en 
ondersteunt lettertype Andale) 10

MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of 
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of 
magnetische kaarten met uniFLOW)

Voetnoten
[1]  Quick-modus inschakelen vereist
[2]  De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele 

piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product 
verminderen

[3] Accessoire - SD-kaart-C1 - is vereist
[4] Accessoire - Barcode Printing Kit-F1 - is vereist
[5]  De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
[6]  Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie 

vereist.
[7] Alleen distributie via website. Stuurprogramma is vanaf de 2e helft van 2017 beschikbaar
[8]  Gebaseerd op ISO/IEC 19798 
[9] Printer wordt geleverd met startercartridge voor 7000 pagina's
[10] Barcode Printing Kit-F1 en PCL Font Set-C1 kunnen niet tegelijkertijd worden geïnstalleerd

• 
Technische specificaties



Print meer in minder tijd, overal vandaan, met de 
supersnelle, hoogwaardige zwart-witkantoorprinter 
die ideaal is voor vele toepassingen, zeker wanneer 
een compacte printer is vereist. 

Optionele accessoires:

Productnaam Mercury-code EAN-code

Paper Feeder PF-C1 0865C001AA 4549292050691

PCL FONT SET-C1 0643A029AA 4549292048605

SD Card-C1 0655A004AA 4549292051452

Barcode Printing Kit-F1 0660A018AA 4960999689562

Productinformatie:

Productnaam Mercury-code EAN-code

i-SENSYS LBP312x 0864C003AA 4549292050578

Consumables:

Productnaam Mercury-code EAN-code

Cartridge 041 0452C002AA 4549292072495

Cartridge 041 H 0453C002AA 4549292072525

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam Mercury-code Verpakkingsstijl Aantal Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte 
(mm)

Nettoge-
wicht (kg) 

Brutogewicht 
(kg) 

i-SENSYS LBP312x 0864C003AA Body + CRG 1 376 409 275 12,4 kg

Doos 1 398 497 466 - 15,5 kg

Pallet 12 dozen 1016 1219 1057 179,2 kg -

18 dozen 1016 1219 1523 263,8 kg -

Houder 40 ft HCD 630 - - - - -

Inhoud van de doos:

• Hoofdeenheid

• CRG-startercartridge 041 (7000 pagina's)

• Voedingskabel

• Installatiehandleiding

• Garantiekaart

• DVD-ROM met gebruikerssoftware

Easy Service Plan:

Naam artikel Mercury-code EAN-code

Installatieservice 7950A546AA 4960999794426

3-year on-site next day service-Pack C 7950A527AA 4960999793313

• 
Compacte printer met hoge 
productiviteit voor gebruik in drukke 
werkomgevingen.


