
LBP 5480

Cor excepcional e 
alto desempenho

Concebida para proporcionar um 
alto desempenho em ambientes de 
escritório, a LBP5480 é capaz de 
imprimir em velocidade de 33ppm 
(carta/A4) em papéis até tamanho 
Ofício e suporta até 1.100 folhas. 
A nova LBP5480 oferece uma 
impressão de cores vibrantes, ideal 
para todos os ambientes onde esse 
recurso é necessário. Além disso, 

Solução Corporativa

possui funções avançados de série 
como impressão frente e verso au-
tomática para economizar papel, 
linguagem de impressão PCL e PS3 
padrão e sistema de fusão rápida 
para diminuir o consumo de ener-
gia e eliminar o longo tempo de 
aquecimento, tornando a LBP5480 
a impressora ideal para pequenos 
e médios grupos de trabalho.
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Macintosh® (OS X 10.5.8 ou supe-

rior), VMware (vSphere 4, 5), SAP 

(PCL 5e / 6, PostScript 3 somente)

Dimensões (A x L x P) 400,8 x 517 x 530 mm

Espaço de Instalação 

(L x P)

400 x 833 mm (quando a tampa de 

Alimentação de Papel estiver aberta)

Peso Aprox. 31 Kg1

Consumo de Energia (Média Aproximada)

Operação: 605 W

Standby: 36 W

Modo Sleep: Aprox. 1 W

Alimentação de Papel

Padrão: 500 folhas de papel x 1 gaveta 

(80 gsm) e 100 folhas x bandeja de 

multi-propósito

Opcional: 500 folhas de papel 

Máximo: 1.100 folhas

Tamanho do Papel

Gaveta 1: Tamanhos padrão: Carta / A4, Executi-

ve2, A5, Tamanhos personalizados: em 

caso de orientação retrato (somente 

quando o driver de impressão UFR II 

é utilizado): borda curta 127 até 203 

mm, borda longa 127 x 203 mm; em 

caso de orientação paisagem: bordas 

curtas 101 até 203 mm3, bordas 

longas 127 até 279 mm3

Gaveta 2: Tamanhos padrão: Ofício, Carta / 

A4, Executive e 16K, tamanhos per-

sonalizados: em caso de orientação 

retrato (somente quando o driver 

de impressão UFR II é utilizado): 

borda curta 203 até 203 mm, borda 

longa 203 x 203 mm; em caso de 

orientação paisagem: bordas curtas 

101 até 203 mm, bordas longas 127 

até 279 mm

Bandeja de 

 Multi-propósito:

Tamanhos padrão: Ofício, Carta / 

A4, Executive, Index Card, Envelope 

(DL, No. 10, ISSO-C5 e Monarque), 

Tamanhos personalizados: em caso

Unidade Principal

Tipo Impressora laser de mesa

Método de Impressão Método Eletrofoto (RAPID Fusing 

System)

Linguagem de 

 Impressão Padrão

UFR II, PCL 5c / 5, Adobe 

PostScript3

Requerimento de Energia 120-127 V, 60 Hz

Plug NEMA 5-15 P

Memória Padrão / Opcional: 768 MB RAM

CPU ARM11-528 MHz + ARM9-264 MHz

Interface Connections Compartilhado 10 / 100 / 1.000 

 Base-T (Equipamento)

Outras Interfaces USB Hi-Speed (Device) x 1

USB Hi-Speed (Host) x 2

Interface do Usuário LCD 22 Caracteres x 5 Linhas, 8 LED 

Indicadores, 12 Chaves de Operação

Velocidade de 

 Impressão (P/B)

Até 33 ppm (Carta / A4)

Tempo de Aquecimento 39 segundos ou menos

Tempo para a Primeira Impressão

P&B: 10.2 segundos ou menos

Cor: 10.4 segundos ou menos

Resolução

Impressão: UFR II, PCL 5e/6, PostScript 3: 600 

x 600 dpi, 9.600 dpi Equivalente x 

600 dpi

Equipamento: 600 x 600 dpi

Meio tom: 256 Gradações (Tons contínuos)

Drivers de Impressão

UFR II, PCL 5e / 6, 

PostScript 3:

Windows® (XP / Vista® / 7 / 8 / Ser-

ver 2003 / Server 2008 / Server 2008 

R2 / Small Business Server 2011 

/ Server 2012), Windows Terminal 

Servers (Server 2003 / Server 2008 

/ Server 2008 R2 / Small Business 

Server 2011), Microsoft® Failover 

Cluster (Server 2003 / Server 2008 / 

Server 2008 R2),Citrix (Presentation 

Server 4.5, XenApp 5.0 / 6.0 / 6.5, 

XenDesktop 4.0 / 5.0 / 5.5 / 5.6),
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Operação Descomplicada
Os usuários irão apreciar a clareza da tela 
LCD de 5 linhas do painel de controle intuitivo 
da LBP5480. Substituir o cartucho Tudo-em-um 
que contém toner e tambor, também é fácil, 
basta pressionar um único botão para abrir o 
painel e acesso frontal. Graças a uma porta 
USB é possível imprimir arquivos JPEG, TIFF, 
PDF ou XPS sem a necessidade de um computa-
dor. Aproveite também as soluções de Canon 
como o “follow-me print”, sem a necessidade 

Cores vivas e agilidade de manuseio

Especifi cações

de servidor, é possível buscar a impressão 
em qualquer impressora do escritório* ou a 
poderosa solução modular uniFLOW que não 
requer estação de liberação.

Opções Flexíveis de Impressão
Suporte para UFR II, PCL 5e/5 e Adobe 
PostScript 3 é padrão nas imageRUNNER 
LBP3580, lhe dando várias opções de 
impressão. UFR II oferece uma saída rápida 
compartilhando automaticamente o proces-

samento entre o computador e a impressora. 
Adobe PostScript 3 suporta rasterizações reais 
de informações PS3, muito útil para design, 
publicações, educação e área médica. Para 
protejer a sua informação, Impressão Segura e 
Impressão Segura Criptografada também estão 
disponíveis**.

*Requer AA-PRINT e a última versão de uma imageRUNNER 

ADVANCE MFP com Advance Box.

** Requer o opcional SD Card.

de orientação retrato (somente 

quando o driver de impressão UFR II 

é utilizado): borda curta 127 até 

203 mm, borda longa 127 x 203 mm; 

em caso de orientação paisagem: 

bordas curtas 76 até 203 mm, 

bordas longas 127 até 355 mm

Tamanho Máximo: Ofício (203 x 355 mm)

Peso do Papel

Gavetas: 60 - 163 g/m²

Bandeja de 

 Multi-propósito:

60 - 216 g/m²

Gaveta opcional: 60 - 176 g/m²

Manuseio do Papel

Saída do papel: Face para baixo

Capacidade de saída: Face para baixo: aprox. 250 folhas

Frente e verso: Padrão automático sem bandeja 

(Ofício, Carta / A4)

Toner (Rendimento Estimado)

Preto / Inicial: 12.000 páginas/ 6.100 páginas4

C / M / Y: 6.400 páginas

Volume Máximo 

Mensal

75.000 impressões

Unidade de Alimentação de Papel PF-723A (Opcional)

Tamanho de Papel: Ofício, Carta / A4, Executive e 16K

Capacidade da Gaveta: 500 folhas (80 g/m²)

Dimensões (A x L x P): 163 x 514 x 506 mm

Peso: 8 Kg

Outros Acessórios Opcionais

- SD Card-B1 (8 GB)

- Barcode Printing Kit-F1

- Waste Toner Box WT-723: aprox. 18.000 páginas (quando utili-

zado impressão somente frente em papel tamanho A4 / carta)

Observações
1Excluindo os cartuchos de toner.
2Quando a largura é 203 mm, comprimento máx. é 279 mm.
3Quando a comprimento é 279 mm, largura máx. é 203 mm.
4Rendimento do cartucho de toner de acordo com ISSO / IEC 19798.


