
LBP 3560

A economia em seu 
escritório fi nalmente 
vai sair do papel

Redução de custos e aumento da 
produtividade são alguns dos be-
nefícios principais da LBP 3560, 
que possui recursos capazes de 
imprimir frente e verso, com ve-
locidade de 40 ppm (A4), junta-
mente com a tecnologia exclusiva 
Rapid Fusing da Canon, que 
proporciona diminuição do consu-

Solução Corporativa

mo de energia e elimina o longo 
tempo de aquecimento. Além dis-
so, a LBP 3560 está pronta para 
ser conectada em rede, possui 
linguagem de impressão UFR II 
padrão e  PostScript opcional, e 
também recursos que garantem 
alta qualidade e segurança.
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Resolução

- Impressão: 600 x 600 dpi / 

2.400 dpi equivalente x 600 dpi

- Equipamento: 600 x 600 dpi

- Meio Tom: 256 gradações (Tons contínuos)

Drivers de Impressão

- UFRII / PS3: Windows® 2000 / XP / Server 2003 

/ Server 2008 / Windows Vista® 

/ 7 / Mac OS 10.4 or Later / Citrix 

MetaFrame / XenApp

- PCL 5e / 6: Windows 2000 / XP / Server 2003 / 

Server 2008 / Windows Vista / 7 / 

Citrix MetaFrame / XenApp

Capacidade de Papel

- Padrão: 500 folhas x 1 gaveta (80 g/m²)

100 folhas pelo alimentador manual

- Opcional: 500 folhas x 1 gaveta (80 g/m²)

- Máximo: 1.600 folhas

Tamanho de Papel

- Gavetas: Ofício, Carta, A4, Executivo, Tamanhos 

personalizados (Largura: 101 até 203 

mm / Comprimento: 127 até 355 mm)

- Bandeja de 

  Alimentação Manual:

Ofício, Carta, A4, Executivo, 

Tamanhos personalizados 

(Largura: 76 até 203 mm / 

Comprimento: 127 até 355 mm)

- Tamanho Máximo 

  de Papel:

203 x 355 mm

Gramatura de Papel

- Gavetas: 60 - 120 g/m²

- Bandeja de 

  Alimentação Manual:

60 - 199 g/m²

Manuseio de Papel

- Capacidade de Saída: - Bandeja face para baixo: aproxima-

damente 250 folhas

- Bandeja face para cima: aproxima-

damente 50 folhas

- Impressão Duplex: Duplex automático (A4 / Carta / Ofício)

Rendimento do Toner 

Preto (GPR-40)

12.500 imagens3

Ciclo Máximo Mensal 100.000 impressões

Acessório Opcional

Paper Feeder Unit PF-45

- Tamanho da Mídia: Ofício, Carta, A4, Executivo, 

Tamanhos personalizados 

(Largura: 101 até 203 mm / 

Comprimento: 127 até 355 mm)

- Capacidade 

  da Gaveta:

500 folhas

Dimensões (A x L x P): 152 x 454 x 470 mm

Peso: Aproximadamente 5,5 Kg

Outros Acessórios Opcionais

- Expansion RAM ER-128

- Expansion RAM ER-256

- PS/Barcode ROM A-45

Observações
1Um slot de memória esta disponível para expanção de memória. 

A expansão de memória requer a remoção da memória padrão.
2Excluindo cartucho de toner e cilindro.
3Rendimento do cartucho de toner em conformidade com ISSO / 

IEC 19798.

Especifi cações Comuns

Tipo Impressora monocromática 

a laser

Método de Impressão Método eltretostático 

(RAPID Fusing System)

Memória

- Padrão: 192 MB RAM

- Opcional: 384 MB RAM1

CPU R400 Series - 333 MHz

Conectividade 10 Base -T / 100 Base-TX / USB 2.0 

Hi-Speed

Dimensões (A x L x P) 34 x 45 x 42 cm

Peso Aproximadamente 16,5 Kg2

Fonte de Alimentação 120-127 V, 60 Hz

Consumo de Energia (Aproximadamente)

- Em operação: 650 W

- Em espera: 12 W

- Modo sleep: 1.2 W

Especifi cações de Impressão

Linguagens de Impressão 

- Padrão: UFR II, PCL 5e / 6 

- Opcional: PS3 emulado

Velocidade de Impressão

- A4: 40 ppm

- Carta: 42 ppm

Tempo de 

Aquecimento

14 segundos ou menos

Tempo para a 

Primeira Impressão

7.9 segundos

LBP 3560

M
at

er
ia

l i
m

pr
es

so
 e

m
 s

is
te

m
a 

m
ul

tif
un

ci
on

al
 C

an
on

. T
od

as
 a

s 
im

ag
en

s 
sã

o 
m

er
am

en
te

 il
us

tra
tiv

as
. T

od
as

 a
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

po
de

m
 s

er
 a

lte
ra

da
s 

se
m

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

Opções Flexíveis de Impressão
A imageRUNNER LBP3560 oferece suporte 
para as linguagens de impressão UFR II, 
PCL5e/6 e PostScript 3 Emulado, dando lhe 
mais fl exibilidade de escolher a forma de 
produzir seus arquivos. UFR II é otimizado 
para produzir saída de alta velocidade 
compartilhando automaticamente as tarefas 
de processamento entre o computador e a 

Tecnologia para otimizar o seu trabalho

Especifi cações

impressora. PostScript 3 oferece suporte de 
rasterização precisa de dados de impressão 
PS3, particulamente útil para design, edição, 
educação, saúde e negócios. A arquitetura 
de driver de impressão e distribuição da 
Canon são altamente consistentes para todos 
os tipos de drivers da linha imageRUNNER, 
simplifi cando a produção e garantindo ao 
usuário uma experiência familiar em diversos 
dispositivos da Canon.
O modelo LBP3560 esta pronto para 
trabalhar com múltiplas plataformas, 
incluindo Citrix e SAP.

Alto Desempenho e Tamanho Compacto
A imageRUNNER LBP3560 é equipada com a 
mesma arquitetura de alto desempenho
desenvolvido para os equipamentos mais 
sofi sticados da linha imageRUNNER.

Utilizando o sistema da Canon RAPID fusion, o 
equipamento é capaz de imprimir em velocidade 
de 40 ppm (A4) com rápida saída frente e verso 
automática e com baixo consumo de energia. 
Para um volume maior de impressão, esta 
disponível uma gaveta opcional que proporciona 
a impressão de até 1.600 folhas.


