Máy in Canon LBP 312X
Máy in laser Canon LBP 312X với tốc độ in ấn tượng lên tới 43
trang/phút, hộp mực lớn và công suất cao là dòng máy in rất lý
tưởng cho doanh nghiệp của bạn.
Máy in Canon LBP 312X tích hợp sẵn tính năng in qua mạng Lan
có dây, in ấn qua di động, in tự động hai mặt (duplex) giúp
bạn kết nối thuận tiện, in ấn nhanh chóng và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật máy in laser Canon LBP 312X :

– Loại máy in : Máy in laser trắng đen.
– Màn hình LCD trắng đen 5 dòng.
– Tốc độ : 43 trang / phút khổ A4.
– Thời gian làm nóng máy : xấp xỉ 3 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : xấp xỉ 6.2 giây.
– Khổ giấy tối đa : A4.
– Độ phân giải : 600 x 600 dpi.
– Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi.
– Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
– Quản lí ID – Department ID, Secure Print.
– Tính năng in di động : Apple® AirPrint™, Mopria® Print
Service, Google CloudPrint™.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 550 tờ.
– Khay tay : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® PostScript, PDF, XPS.
– Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8,
Windows® 7, Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2,
Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server
2008,
Mac® OS X 10.7.5 & up(*2), Linux (*2).
– Kích thước : 409 x 376 x 275 mm.
– Trọng lượng : 11.5 Kg.

– Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao, Network 10 Base T/100 Tx.
– Hộp mực Cartridge 041 10.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu
chuẩn.
– Công suất in hàng tháng : 150,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 7.500 trang.
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Tính năng nổi bật của máy in Canon LBP 312X :

Kết nối qua mạng Lan
Máy in Canon LBP 312X tích hợp sẵn tính năng in ấn qua mạng
Lan giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính
năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà
không cần phụ thuộc vào máy chủ.
Giải pháp in ấn di động
Với giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, máy in Canon
LBP 312X cho phép người dùng có thể in ấn tài liệu từ điện
thoại thông minh, Smartphone với các ứng dụng di động như

Canon Mobile Printing, Google Cloud.
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giấy
giấy

chứa giấy lớn
nạp giấy chuẩn 550 tờ và khay đa năng 100 tờ, tổng lượng
nạp còn có thể được mở rộng lên đến 1200 tờ với khay nạp
lắp thêm 550 tờ, cho thời gian sử dụng lâu hơn.

In ấn nhanh chóng với tính năng in đảo mặt tự động
Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu năng với tốc độ in cao
43 trang A4/phút. In đảo mặt tự động (duplex) giúp bạn in ấn
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in ấn
Ngoài ngôn ngữ in UFR II, máy in Canon LBP 312X còn hỗ trợ
chuẩn ngôn ngữ PCL, Adobe® PostScript, PDF, XPS cho phép máy
in hoạt động với các ứng dụng doanh nghiệp đa dạng hơn.

Chất lượng máy in Canon LBP 312X :

– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, hãng sản xuất Canon.
– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty chúng tôi ?

– Với bề dày phát triển lâu năm, có chế độ dịch vụ hậu mãi,
bảo hành, bảo trì tốt sẽ giúp chiếc máy móc, thiết bị của bạn
hoạt động ở trạng thái tốt nhất.
– Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm, trình độ
chuyên môn cao, hoạt động rộng khắp các quận trong thành phố
và các tỉnh lân cân sẽ có mặt kịp thời hỗ trợ kỹ thuật nhanh
chóng khi khách hàng yêu cầu.

– Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng trong vòng 2 giờ khi khách hàng
cần sự giúp đỡ tại khu vực thành phố và 04 giờ tại khu vực
Huyện và Tỉnh lân cận.

