
Лесно постигайте резултати 
с професионално качество с 
интелигентните, опростени и 
компактни черно-бели лазерни 
многофункционални принтери от 
серията MF410, които предлагат 
печат, копиране, сканиране и 
факс* плюс поддръжка на мобилни 
устройства.

•
Опростени, но интелигентни 
многофункционални принтери A4,  
които са идеални за малки компании  
със служители, използващи гъвкави 
методи на работа.

* Само за MF416dw и MF419x

Работете по-интелигентно в офиса
• Предлага печат с професионално качество със  

скорост до 33 ppm 

• Достатъчно гъвкав, за да удовлетвори всички ваши 
потребности за документи, въпреки впечатляващо компактния 
си размер. 

• Интуитивен 3,5" цветен сензорен екран 

• Капацитет за хартия 300 (MF411dw и MF416dw) или 550 листа 
(MF418x и MF419x), за да работите без прекъсване. 

• Бързото отпечатване на първата страница от включване 
помага на вашите екипи да работят по-ефективно 

• Функцията за защитен печат предпазва документите ви с PIN 
код дори когато отпечатвате от мобилно устройство.

Гъвкава работа
• Благодарение на поддръжката на Apple AirPrint (iOS) и Mopria 

(Android) вашата работна група може да отпечатва от всяко 
съвместимо устройство. 

• Използвайте широка гама усъвършенствани функции 
благодарение на мобилното приложение Canon PRINT Business.

• Свържете устройството към акаунт в Google Cloud Print  
за секунди. 

• Благодарение на функцията NFC Touch & Print потребителите 
могат да отпечатват почти мигновено от съвместими 
мобилни устройства, като просто доближат устройството 
до маркировката NFC на принтера (само за MF416dw).

Усъвършенствано споделяне на документи 
• Лесно свързване между устройствата и популярните услуги за 

облачно съхранение като Evernote® и DropBox

• Сканирайте, дигитализирайте и споделяйте документи в 
движение – или просто сканирайте и изпратете по електронна 
поща с едно действие.

Интелигенти възможности за работа в мрежа 
• Гъвкави възможности за работа в мрежа

• WiFi и Ethernet връзка

• Поддръжката на езици за принтери PCL5e/6 и Adobe PostScript 
позволява лесно интегриране в управлявани мрежови среди. 

• С услугата за дистанционна сервизна поддръжка e-Maintenance 
на Canon и поддръжката на системата за управление на печата 
uniFLOW на Canon (само за MF418x и MF419x) серията MF410 е 
също така подходяща за управлявани услуги за печат.

Лесно и екологично притежание 
• Неизменна с времето надеждност и качество се гарантират 

при всяка смяна на тонера благодарение на касетите "всичко 
в едно" на Canon, които подменят всички важни компоненти 
наведнъж. 

• Ниска консумация на енергия в режим на покой и режим  
на готовност

• Автоматичен двустранен печат за намаляване на 
похабяването

• Интелигентна функция за пестене на енергия с автоматично 
изключване

Wi-FiФАКС*СКАНИРАНЕКОПИРАНЕПЕЧАТ

MF411dw MF416dw MF418x MF419x

ПРОДУКТ  
ФОТОГРАФИЯ  
ПОЗИЦИЯ



• 
Опционни аксесоари

Устройство за подаване на хартия – PF44  
(само за MF411dw и MF416dw) 

• Допълнителна касета за 500 листа хартия,  
може да се добави 1 касета към основния модул.

Касетъчно подаващо устройство – U1  
(само за MF418x и MF419x)

• Допълнителна касета за 500 листа хартия,  
може да се добави 1 касета към основния модул. 

Обикновена поставка тип-K1

• Поставя се под устройството за повдигане при 
стоящо на пода устройство

Комплект приставка за MICard – A2  
(само за MF418x и MF419x)

• Необходима за свързване на NTware продуктите  
MiCard PLUS или Mi Card Multi към устройството. 

Комплект за печат на баркод – E1  
(само за MF418x и MF419x)

• Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. 
Този комплект, който се доставя в кутия, включва 
лицензен сертификат за активиране. 

Комплект за печат на баркод – E1E  
(само за MF418x и MF419x)

• Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. 
Този комплект, който се доставя по електронен път, 
включва лицензен сертификат за активиране. 

Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел 

• Допълнителна слушалка за факс функцията.

Четец за карти за копиране – F1  
(само за MF418x и MF419x)

• Системата за контрол на достъпа с карти улеснява 
входа чрез функцията "Кодове на отдели".

Приставка четец за карти за копиране – G1  
(само за MF418x и MF419x)

• Този комплект е необходим за монтиране на четец 
за карти за копиране и се състои от елементи за 
закрепване на продуктите.

Интерфейсен комплект за контрол – C1  
(само за MF418x и MF419x)

• Този комплект е необходим за свързване на четци за 
карти или монетни автомати на други производители 
към устройството.

i-SENSYS MF411dw и MF416dw

Основен 
модул

Основен модул + 1 
устройство  

за подаване на  
хартия – PF44

i-SENSYS MF418x и MF419x

Основен модул Основен модул + 1 
касетно подаващо 

устройство- U1

MF411dw MF416dw MF418x MF419x



• 
Технически спецификации
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canon.com

Canon Europe 
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Bulgarian edition 
© Canon Europa N.V.,2016

Тип на машината Лазерно многофункционално устройство за монохромен печат

Достъпни функции Печат, копиране, сканиране и факс* (*MF416dw, MF419x)

Принтер
Скорост на печат Едностранно: До 33 ppm (A4) 

Двустранно: До 16,8 ipm (A4)

Метод на печат Монохромен лазерен печат

Качество на печат До 1200 x 1200 dpi 

Разделителна способност 
на печат 

600 x 600 dpi

Време за отпечатване  
на първа страница

Приблиз. 6,3 секунди или по-малко

Двустранен печат Автоматичен

Езици за принтери UFRII, PCL5e1, PCL6, Adobe PostScript

Шрифтове 45/93 PCL шрифта 
136 PostScript шрифта

Бели полета при печат 5 mm – горе, долу, ляво и дясно 
10 mm - горе, долу, отляво и отдясно (плик)

Режим на пестене на тонер Да

Усъвършенствани функции 
за печат

Защитен печат 
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) 
Съвместимост с Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business 
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service 
плъгин, приложение Canon PRINT Business

Копирна машина
Скорост на копиране Едностранно: До 33 ppm (A4) 

Двустранно: До 16,8 ipm (A4)

Време за извеждане на първо 
копие (FCOT)

Приблиз. 10 секунди или по-малко

Разделителна способност  
на копиране

До 600 x 600 dpi

Режими на копиране Текст/Снимка, Текст/Снимка (качество), Снимка, Текст

Двустранно копиране 2-странно към 2-странно (автоматично)

Брой копия До 999 копия

Намаляване/Увеличаване 
(Мащабиране) 

25-400% през стъпка от 1%

Други характеристики Изтриване на рамки, Колиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта

Скенер
Тип Цветно 

Разделителна способност  
на сканиране

Оптична: до 600 x 600 dpi  
Подобрена: до 9600 x 9600 dpi

Скорост на сканиране Едностранно монохромно: 33 ipm (300x300 dpi) 
Едностранно цветно: 11 ipm (300x300 dpi) 
Двустранно монохромно: 13 ipm (300x300 dpi) 
Двустранно цветно: 7 ipm (300x300 dpi)

Дълбочина на цвета  
при сканиране

24 bit/24 bit (вход/изход)

Нива на сивото 256 нива

Съвместимост TWAIN, WIA

Макс. ширина на сканиране 216 mm

Сканиране към имейл TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF

Сканиране към PC TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF

Сканиране към USB памет TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF

Сканиране към FTP TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF

Сканиране към облак TIFF/JPEG/PDF/PNG2

iFAX ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

Факс (MF416dw, MF419x)
Скорост на модема 33,6 Kbps (до 3 s/страница3)

Режим на получаване Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен

Резолюция на факс Стандартна: 200 x 100 dpi 
Фина: 200 x 200 dpi 
Фото: 200 x 200 dpi 
Суперфина: 200 x 400 dpi 
Ултрафина: 400 x 400 dpi

ФАКС памет До 512 страници3 
Съкратено набиране До 281 набирания

Групово набиране/дестинации Макс. 199 позиции/макс. 199 дестинации

Последователно разпращане Макс. 310 дестинации

Резервно захранване  
на паметта 

Постоянно резервиране на факс паметта  
(Резервиране с флаш памет)

Двустранен факс Да (Изпращане и получаване)

Други характеристики Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, 
PC факс (Само изпращане) DRPD, ECM, автоматично повторно 
набиране, отчети за факс задачи, отчети за резултати от факс 
задачи, отчети за управление на факс задачи

Работа с печатни носители 
Тип на скенера Плосък скенер и автоматично подаващо устройство за 

документи (DADF) 

Зареждане на хартия 
(стандартно)

Касета за 250 листа (MF411dw, MF416dw) 
Касета за 500 листа (MF418x, MF419x) 
Многофункционална тава за 50 листа 
DADF за 50 листа

Зареждане на хартия (опция) Касета за 500 листа

Изход за хартия 150 листа

Типове печатни носители Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, 
Етикети, Пощенска картичка, Пликове

Формат на печатните 
носители

Касета:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,  
Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm 
 
Многофункционална тава:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, IndexCard, 
Плик (COM10, Monarch, DL, C5),  
Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 215,9 x 355,6 mm 
 
Автоматично подаващо устройство за документи:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати  
(Ш x Д): мин. 128 x 139,7 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

Грамажи на хартията Касета: 60 до 128 g/m² (опционна и стандартна) 
Многофункционална тава: 60 до 163 g/m² 
Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m2

Интерфейс и софтуер
Тип интерфейс USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 

802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Съвместимост с операционни 
системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R24/
Server® 20124/Server® 2008R24/Server® 20084/Server® 2003R24/Server® 
20034/Vista 
Mac OS X версия 10.6 и по-нова 
Linux5

Мрежов протокол Печат:  
LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4,IPv6)

Сканиране:  
Имейл, SMB, WSD-Сканиране (IPv4, IPv6)

TCP/IP услуги за приложения:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) 
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) 
DHCPv6 (IPv6)

Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Защита (кабелна връзка):  
Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Защита (безжична връзка): 
WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) 

Софтуер и управление  
на принтер

Presto! Page Manager, 
MF Scan Utility, 
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), 
SSID инструмент, 
Кодове на отдели, 
Toner Status Tool, 
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за 
централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance 
услуги, като например отчитане на броячите, автоматично 
управление на консумативите и отдалечена диагностика.

Общи характеристики
Препоръчителен месечен 
печатен обем

750 – 3000 страници на месец (MF411dw, MF416dw) 
1000 – 5000 страници на месец (MF418x, MF419x)

Препоръчително натоварване Макс. 50 000 страници на месец 6

Памет 1 GB

Контролен панел 8,9 cm LCD цветен сензорен екран

Размери с тави  
(Ш x Д x В)

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 
450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

Пространство за инсталиране  
(Ш x Д x В)

590 mm x 1 182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 
650 mm x 1 181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Тегло Приблиз. 19 kg (MF411dw, MF416dw) 
Приблиз. 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Работна среда Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)  
Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)

Захранване 220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност Максимум: приблиз. 1160 W 
Готовност: приблиз. 9,4 W (MF411dw, MF416dw) 8,7 W  
(MF418x, MF419x) 
Режим на покой: приблиз. 1,4 W7 
Изключено захранване: 0,1 W или по-малко 
Типична консумация на електроенергия (TEC):  
1,2 kWh/седмица (230 V) 
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: 
минимум 3 – 60 min (по подразбиране 3 min) 
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на 
автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Нива на шума Звуково налягане8: 
Активност: 53 dB при черно-бял печат 
Готовност: безшумно 
 
Звукова мощност8:  
По време на работа: 70,6 dB или по-малко при черно-бял печат 
В готовност: 53 dB или по-малко (Seine 2 и 4 52 dB)

Консумативи
Касети Касета 719 (2100 листа9)10 

Касета 719H (6400 листа9)10

Аксесоари/опции
Елементи КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-44 – касета за 500 листа  

(MF411dw, MF416dw) 
КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-U1 – касета 500 листа  
(MF418x, MF419x) 
КОМПЛЕКТ ТЕЛ. 6 – телефонна слушалка (MF416dw, MF419x) 
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-E1 (MF418x, MF419x) 
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-E1E (MF418x, MF419x) 
ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-F1 – система за физически достъп 
чрез карти, която ограничава достъпа само до упълномощени 
потребители (MF418x, MF419x) 
ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-G1 (MF418x, MF419x) 
MiCard Multi – четец за карти за идентификация с RFID или 
магнитни карти чрез uniFLOW (MF418x, MF419x) 
Micard Plus – четец за карти за идентификация с RFID или 
магнитни карти чрез uniFLOW (MF418x, MF419x) 
Комплект приставка за MiCard – A2 (MF418x, MF419x) 
ИНТЕРФЕЙСЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛ НА КОПИРАНЕТО-C1 –  
Позволява свързване (CCVI I/F) между терминал за контрол 
на копирането на друг производител и многофункционални 
устройства с цел контрол  
на разходите (MF418x, MF419x) 
ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА ТИП-K1 (MF418x, MF419x)

Забележки
[1]  Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат  

от приложение.
[2]  Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business
[3]  На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
[4]  Мрежово сканиране не се поддържа 
[5]  Само версия за уеб разпространение. Поддръжка само на печат в Linux.
[6]  Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец 

на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да 
намали живота на продукта.

[7]  При връзка с безжична мрежа консумацията е 2,1 W
[8]  Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296 
[9]  Според ISO/IEC 19798
[10]  Принтерът се доставя с касета за 2100 листа

MF411dw MF416dw MF418x MF419x



Лесно постигайте резултати с професионално качество с интелигентните, 

опростени и компактни черно-бели лазерни многофункционални принтери 

от серията MF410, които предлагат печат, копиране, сканиране и факс* плюс 

поддръжка на мобилни устройства.

Начална дата на продажба: юни 2016 г.

• 
Опростени, но интелигентни 
многофункционални принтери A4, които са 
идеални за малки компании със служители, 
използващи гъвкави методи на работа.

Информация за размери/логистика:

Име на продукта Mercury код Стил на опаковката Количество  
в опаковка

Дължина 
(mm) 

Ширина 
(mm) 

Височина 
(mm)

Тегло
(kg) 

i-SENSYS MF419x EUR

i-SENSYS MF418x EUR

0291C002AA

0291C008AA

Кашон 1 590 565 578 27

Палет 8 1180 1130 1156 217

Контейнер  
40 фута HCD 320 – – – –

i-SENSYS MF416dw EUR

i-SENSYS MF411dw EUR

0291C013AA

0291C022AA

Кашон 1 566 503 545 23

Палет 8 1132 1006 1090 185

Контейнер  
40 фута HCD 352 – – – –

Опционни аксесоари:

Име на продукта Mercury код EAN код

Касетно подаващо устройство-U1 0732A023AA 4960999635620

Касета за хартия PF-44 3439B001AA 4960999630540

Телефон 6 комплект UK (CW) 0752A053AA 4960999453897

Телефон 6 комплект EU (CW) 0752A054AA 4960999453910

Телефон 6 комплект SA (CW) 0752A055AA 4960999453927

Четец за карти-F1 4784B001AA 4960999679686

Приставка за четец за карти за копиране-G1 5140B001AA 4960999689920

Комплект приставка за MiCard-A2 5146B003AA 4549292037081

Интерфейсен комплект за контрол на копирането – C1 5145B001AA 4960999780269

Комплект за печат на баркод – E1 5143B001AA 4960999689951

Комплект за печат на баркод – E1E EU 5143B002AA Не е приложимо (електронна доставка)

Обикновена поставка тип-K1 6132B001AA 4960999841267

Данни за продукта:

Име на продукта Mercury код EAN код

i-SENSYS MF411dw EUR 0291C022AA 4549292031874

i-SENSYS MF416dw EUR 0291C013AA 4549292031751

i-SENSYS MF418x EUR 0291C008AA 4549292031690

i-SENSYS MF419x EUR 0291C002AA 4549292031621

Консумативи:

Име на продукта Mercury код EAN код

Касета 719 3479B002AB 4960999650289

Касета 719H 3480B002AB 4960999650319

Какво включва комплектът?

• Основен модул

• Касета Canon 719

• Захранващ кабел

• Кратко ръководство

• DVD-ROM с потребителски софтуер

• Гаранционна карта

• Телефонен кабел 

* Само за MF416dw и MF419x

MF411dw MF416dw MF418x MF419x


