
REVOLUCIONE O ESPAÇO DE TRABALHO  
DOS DIAS DE HOJE

LBP352dn

Impressora a laser, duplex

•  Impressão a laser em preto e branco extremamente rápida e excepcional 
a velocidades de até 62 páginas por minuto* (LBP352dn) e 55 páginas por 
minuto* (LBP351dn), com a sua primeira impressão sendo entregue em 
menos de 8 segundos.**

•  Manuseio de papel notável em uma construção configurável e expansível 
com múltiplos acessórios opcionais disponíveis para suportar a 
alimentação de até 3.600 folhas de papel.***

•  Suporta as linguagens de impressora UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® e 
XPS, permitindo uma maior versatilidade para as suas  
necessidades de impressão.

•  Impressões de documentos em qualquer lugar com o  
Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print  
Service,††† e Google Cloud Print™▲ usando o seu dispositivo  
móvel compatível.

•  Com a Impressão direta USB, você pode facilmente  
imprimir desde seu pen drive USB nos formatos JPEG,  
TIFF, PDF e XPS.

•  O gerenciamento de ID de departamento protegido por  
senha ajuda os proprietários de negócios a monitorar e  
gerenciar a utilização de dispositivos de até 300 IDs.

• Com contador embutido e suporte para uniFLOW, fica mais  
fácil gerenciar todos os custos de impressão.

•  Ecológica, a função de frente e verso automático pronto  
para o uso economiza no papel e nos custos relacionados.

•  O sistema de cartucho único combina o toner e o tambor  
em uma só unidade, tornando simples a substituição  
do cartucho.



 *  A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar 
dependendo do número de cópias selecionadas bem como a configuração para tamanho, tipo e 
orientação do papel.

 **  Pode variar dependendo do ambiente de saída.
 ***  Baseado em papel 80gsm.
 †  Canon PRINT Business é um novo app, disponível gratuitamente na App Store℠ e Google Play 

Store; compatível com iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 
4,  iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, Original iPad, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 
3 executando o iOS 7.0 - 8.0.  Suporta tablets e telefones Android executando o OS 4.0 - 5.0. 
O Canon PRINT Business combina as funções dos apps Canon Mobile Printing e Canon Mobile 
Scanning for Business em um só, simplificando ambos os apps e adicionando novos recursos e 
funcionalidades para usuários de todos os tipos, desde escritórios pequenos ou domésticos até 
grandes escritórios empresariais. Os usuários do Canon Mobile Printing podem simplesmente 
atualizar o app para usar o Canon PRINT Business. Os usuários que instalaram o Canon Mobile 

Scanning for Business deverão instalar o Canon PRINT Business. Depois que o Canon PRINT Business 
é instalado, os usuários podem registrar novamente a sua lista de dispositivos e documentos locais 
do Canon Mobile Scanning for Business. 

 ††  A funcionalidade Apple AirPrint requer um iPad, iPad Mini, iPad 2, o novo iPad, iPhone 3GS ou 
posterior, ou o iPod touch da terceira geração ou dispositivo mais moderno executando o iOS 
7.0 - 8.0 ou posterior e uma impressora habilitada para o AirPrint conectada à mesma rede do seu 
dispositivo iOS. Não é suportada uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, Computador 
pessoal, AirPort Base Station ou Time Capsule. 

 †††  O Mopria Print Service, disponível gratuitamente na Google Play Store, requer um smartphone ou 
tablet compatível com Android 4.0 - 5.0  A impressora deve estar conectada sem fios ou com um 
cabo Ethernet ao roteador de rede. O dispositivo móvel e a impressora devem estar conectados à 
mesma rede. 

 ▲  O Google Cloud Print requer uma conexão com a Internet e uma conta Google. Pode ser necessária a 
atualização do firmware da impressora para a função Google Cloud Print™. Podem se aplicar algumas 
exceções. É necessário um computador pessoal executando o Windows XP ou posterior ou um Mac 
executando o OS 10.4.11 ou posterior e um cabo USB para executar a atualização do firmware.2

TECNOLOGIAS AVANÇADAS 
PARA O SEU ESCRITÓRIO 

Velocidade e versatilidade
A série LBP350 proporciona produção em alta velocidade a 62 ppm*  

(LBP352dn) e 55 ppm* (LBP351dn) para manter o seu negócio 

funcionando. Esta série oferece  alimentação de papel generosa e 

de alta capacidade, em uma variedade de configurações com uma 

capacidade máxima de 3.600 folhas***. Com uma produção mensal 

de até 280.000 folhas,*** a série LBP350 é projetada para atender 

as suas necessidades de impressão de alto volume, tornando-a uma 

solução ideal para a sua empresa.  

Impressão de documentos em qualquer lugar 
Imprima uma variedade de tipos de arquivos, páginas da Web e 

imagens em qualquer lugar com o Canon PRINT Business,† Apple® 

AirPrint®,††  

Mopria™ Print Service,††† e Google Cloud Print™▲ usando o seu 

dispositivo móvel compatível. Para mais informações sobre os apps 

suportados e compatibilidades suportados pela Canon, visite  

https: //www.usa.canon.com/mobile-app.
Suporte e serviços

Desde a sua fundação, a Canon tem uma dedicação intransigente com 

a confiabilidade, serviço e suporte do produto. Desde a tecnologia 

de ponta até os tempos resposta líderes da indústria, a Canon U.S.A.  

orgulha-se de proporcionar a satisfação completa do cliente. A 

equipe de serviços a clientes premiada, amigável e capacitada, 100% 

baseada nos Estados Unidos da Canon fornece a assistência de 

especialistas para todos os níveis de experiência.  

Cartucho de alta capacidade
O toner GENUINE da Canon é projetado para ajudar a aprimorar o 

processamento da imagem e a impressão de caracteres precisos 

bem como a qualidade geral da imagem. O sistema de cartucho único 

combina o toner e o tambor na mesma unidade, o que significa que 

você tem somente um consumível para substituir. Projetados pelos 

engenheiros da Canon e fabricados nas instalações da Canon, os 

suprimentos GENUINE são desenvolvidos usando especificações 

precisas, então você pode confiar que o seu dispositivo Canon 

produzirá consistentemente resultados de alta qualidade. A 

série LBP350 oferece as opções do cartucho padrão 039 Black 

(rendimento de 11.000 páginas) e o cartucho 039 Hi-Capacity Black 

(rendimento de 25.000 páginas), oferecendo rendimento de toner 

excepcional para suportar altos volumes de impressão. 



Como um Parceiro da ENERGY STAR, a Canon U.S.A., Inc. qualificou estes modelos como atendendo o critério de 
eficiência energética da ENERGY STAR através de um corpo certificador reconhecido pelo EPA. ENERGY STAR e 
a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Android é uma marca registrada da Google 
Inc. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini são marcas registradas da 
Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países. iOS é uma marca registrada ou uma marca comercial 
registrada da Cisco nos Estados Unidos e outros países e é usada sob licença. Canon, imageCLASS e o logotipo 
Super G3 são marcas comerciais registradas e o logotipo GENUINE é uma marca registrada da Canon Inc. nos 
Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países.  
Todos os outros nomes de produtos e marcas aos quais foi feita referência neste documento são marcas 
registradas dos seus respectivos proprietários. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. 
Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.  
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.
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Cassete padrão 
de 500 folhas

 ou

Cassete de mídia 
personalizada

Bandeja multifuncional 
de 100 folhas

Sistema de cartucho  
único de carregamento  
frontal facilitado 

Alimentador de  
envelopes opcional  
de 75 folhas*

* Acopla-se através de um conector atrás do painel frontal.
LBP352dn

Bandeja de saída 
de 500 folhas

Total: 561 mm

Alimentador de 
papel: 122 mm

Unidade principal: 
439 mm

Unidade principal: 
439 mm

Total: 439 mm

Configuração da impressora padrão Impressora com a 
opção de um cassete

Opções 
(Pode ser adicionado a qualquer configuração)

• Alimentador de envelopes

• Cassete de mídia personalizada

NOTA: O cassete de mídia personalizada opcional 
somente pode ser inserido na cavidade do cassete 
padrão e irá trabalhar no lugar do cassete padrão para 
acomodar tamanhos pequenos de mídia (101 x 147 mm 
até 170 x 282 mm).

Configurações de mesa
Estas configurações podem ser usadas como máquinas de 

mesa, dependendo da altura da mesa que você possui.

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.



 *  A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar 
dependendo do número de cópias selecionadas bem como a configuração para tamanho, tipo e 
orientação do papel.

 **  Pode variar dependendo do ambiente de saída.
 ***  Baseado no papel 20 lb. Bond.
 †  Canon PRINT Business é um novo app, disponível gratuitamente na App Store℠ e Google Play Store; 

compatível com iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air 
2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, Original iPad, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 3 executando o 
iOS 7.0 - 8.0.  Suporta tablets e telefones Android executando o OS 4.0 - 5.0. O Canon PRINT Business 
combina as funções dos apps Canon Mobile Printing e Canon Mobile Scanning for Business em um só, 
simplificando ambos os apps e adicionando novos recursos e funcionalidades para usuários de todos 
os tipos, desde escritórios pequenos ou domésticos até grandes escritórios empresariais. Os usuários 
do Canon Mobile Printing podem simplesmente atualizar o app para usar o Canon PRINT Business. Os 
usuários que instalaram o Canon Mobile Scanning for Business deverão instalar o Canon PRINT Business. 
Depois que o Canon PRINT Business é instalado, os usuários podem registrar novamente a sua lista de 

dispositivos e documentos locais do Canon Mobile Scanning for Business. 
 ††  A funcionalidade Apple AirPrint requer um iPad, iPad Mini, iPad 2, o novo iPad, iPhone 3GS ou posterior, 

ou o iPod touch da terceira geração ou dispositivo mais moderno executando o iOS 7.0 - 8.0 ou posterior 
e uma impressora habilitada para o AirPrint conectada à mesma rede do seu dispositivo iOS. Não é 
suportada uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, Computador pessoal, AirPort Base 
Station ou Time Capsule.

 †††  O Mopria Print Service, disponível gratuitamente na Google Play Store, requer um smartphone ou tablet 
compatível com Android 4.0 - 5.0  A impressora deve estar conectada sem fios ou com um cabo Ethernet 
ao roteador de rede. O dispositivo móvel e a impressora devem estar conectados a mesma rede. 

 ▲  O Google Cloud Print requer uma conexão com a Internet e uma conta Google. Pode ser necessária a 
atualização do firmware da impressora para a função Google Cloud Print™. Podem se aplicar algumas 
exceções. É necessário um computador pessoal executando o Windows XP ou posterior ou um Mac 
executando o OS 10.4.11 ou posterior e um cabo USB para executar a atualização do firmware.

 ▲▲ O papel A5 é suportado somente no modo simplex.
 ▲▲▲  As emissões de ruído declaradas estão de acordo com a ISO 9296. 

4

FEATURES imageCLASS LBP352dn imageCLASS LBP351dn

Especificações Básicas

Funções Impressão

Velocidade de Impressão  
(modo padrão: duplex)

Até 62ppm* (frente, papel coumum, A4), 
Até 36ppm* (duplex, papel comum, A4)

Até 55ppm* (frente, papel coumum, A4), 
Até 41ppm* (duplex, papel comum, A4)

Conectividade
USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100/1000Base-T compartilhada

Sistema Operacional
Windows® 10/8.1/8.7, Vista®, Windows Server® 2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003; 
Mac OS 10.5.8 ou Superior, Drivers Disponíveis para Download: www.usa.canon.com/support

Manuseio de Papel

Capacidade de Papel Até 3.600 Folhas***
Gavetas Padrão 500 folhas; 60 - 120gsm (papal não revestido); A4, Carta, Ofício, A5, B5▲▲, Statement, Executuve (Min. 147 x 209mm/ Máx. 215 x 355mm 

Bandeja Multi-propósito 100 folhas; 60 até 200gsm (papel não revestido); A4, Carta, Ofício, A5, B5▲▲, Statement, Executive (Min. 7,62 x 12,7mm/ Máx. 215 x 355mm

Acessórios Opcionais de  
Alimentação de Papel

500 folhas; 60 - 120gsm (papal não revestido); A4, Carta, Ofício, A5, B5▲▲, Statement, Executuve (Min. 147 x 209mm/ Máx. 215 x 355m 
500 folhas na Gaveta Customizável Papel; 60 - 120gsm (papel comum); (Min. 101 x 147mm/ Máx. 170 x 281mm) 

1.500 folhas no Deck de Papel; 60 - 120 gsm (papel comum); A4, Ofício e Carta 
75 folhas pelo Alimentador de Envelopes (envelopes: COM10, Monarch, C5 e DL)

Bandeja de Saída Aprox. 500 folhas (face para baixo)

Impressão Frente e Verso Sim

Ciclo de Trabalho Até 280.000 Páginas por Mês Até 250.000 Páginas por Mês

Segurança IEEE 802.1x, SNMPv1, SNMPv3

Especificações de Impressão

Tempo para a 1ª Impressão 7 Segundos ou Menos (A4)** 7.2 Segundos ou Menos (A4)**
Linguagem de Impressão UFR II, PCL 5c/e, PCL 6, Adobe® PostScript®, PDF, XPS

Resolução de Impressão Até 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Funções de Impressão Economia de Toner, Poster, Livreto, Marca d'água, Agrupar

Memória de Impressão 1 GB

Mobile Print Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print Service,††† Google Cloud Print™▲▲

Especificações Gerais

Dimensões (somente máquina) 416 x 530 x 439mm (L x P x A)

Peso (sem/ com cartucho) 24,5Kg/ 26,2Kg

Peso com Embalagem 30Kg

Garantia 1 ano de garantia

Especificações Ambientais

Consumo Típico de Energia (TEC) 3.1 kWh 2.6 kWh

Consumo de Energia
Operação: 820 W ou menos, Em Espera: 20 W ou menos,  

Economia de Energia: 20W ou menos
Operação: 880 W ou menos, Em Espera: 20 W ou menos,  

Economia de Energia: 20W ou menos

Nível de Ruído▲▲▲
Operação: 56dB (pressão do som), 71 dB ou Menos (força do som),  

Em Espera: Inaudível (pressão e força do som)
Operação: 57dB (pressão do som), 71 dB ou Menos (força do som),  

Em Espera: Inaudível (pressão e força do som)

ENERGY STAR® Sim

EPEAT Silver (Prata)

O que vem na caixa

Impressora LBP350 série, Cartucho Padrão 039, Cabo de Força (USB não incluido), Unidade Duplex,  
Guia de Inicialização, Software do Usuário DVD-ROM, Garantia, Canon Drivers




