
Impressoras a laser duplex, sem fios
A série LBP250 oferece a capacidade e o desempenho para a sua 
casa ou escritório em um espaço compacto.

•  A conexão direta sem fios* permite a conexão facilitada dos seus 
dispositivos móveis sem um roteador.

•  Velocidades de impressão de até 33 páginas por minuto (LBP253dw) 
e até 30 páginas por minuto (LBP251dw).**

•  Navegue facilmente com o painel de toque LCD colorido de  
3,5 polegadas (somente a LBP253dw).

•   Impressão de documentos em qualquer lugar com o Canon PRINT 
Business,*** Apple® AirPrint®,† Mopria™ Print Service,†† e Google 
Cloud Print™.•

•  Suporta UFR II, PCL 5e/6 e Adobe® PostScript® baseado no host 
(somente a LBP253dw) para proporcionar a versatilidade da 
impressão para a sua empresa.

•  Ecológica, a impressão em frente e verso pronta para o uso 
economiza papel e os custos relacionados.

•  A impressão segura ajuda a proteger a privacidade dos seus 
documentos impressos (somente a LBP253dw).

•  A impressão direta pela porta USB permite a impressão dos 
formatos JPEG, TIFF, e PDF (somente a LBP253dw).

•  Toque e imprima com a Near Field Communication (NFC)•• usando o 
seu dispositivo Android móvel compatível (somente a LBP253dw).

•  Baixo consumo de energia; usa somente 1,6 W no modo de economia 
de energia sem fios.

•  A capacidade de papel expansível e generosa permite até 800 folhas.■

REVOLUCIONE O ESPAÇO DE TRABALHO 
DOS DIAS DE HOJE

LBP253dw



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Funções
Impressão
Velocidades de impressão
  imageCLASS LBP253dw  

Até 33 ppm (1 lado, papel comum:, A4)  
Até 16 ppm (frente e verso, papel comum:, A4)

  imageCLASS LBP251dw  
Até 30 ppm (1 lado, papel comum:, A4)  
Até 15 ppm (frente e verso, papel comum:, A4)

Conectividade
USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet,  
802.11 b/g/n sem fios,* 
Near Field Communication (NFC)•• (somente a LBP253dw) 
Sistemas operacionais
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,  
Windows Vista®, Windows Server® 2012 R2, Windows  
Server® 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003,  
Mac® OS X 10.5.8 e posterior (Drivers disponíveis para 
download em www.usa.canon.com)
Manuseio do papel
  Tamanhos de papel suportados ▪▪:  

(104,7 x 149,2 mm) até Ofício (216 x 355 mm)
  Cassete padrão:  

250 Folhas (até 120 gsm)
  Bandeja multifuncional:  

50 Folhas (até 163 gsm)
  Cassete opcional PF44:  

500 Folhas (até 120 gsm)
  Bandeja de saída:  

150 folhas (face para baixo)
Duplex
Sim
Ciclo de Trabalho
Até 50.000 páginas por mês
Segurança
IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPsec, Impressão protegida  
(somente a LBP253dw), Gerenciamento de ID de 
departamento
Contador e Suporte para uniFLOW (somente LBP253)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA
Tempo para a primeira impressão
Aproximadamente 6 segundos ou menos (A4)▪▪▪

Linguagem de impressão
 LBP253dw: UFR II, PCL 5e/6, PS 
  LBP251dw: UFR II, PCL 5e/6
Resolução de impressão
Até 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi no modo Quality
Recursos de impressão
Economia de toner, Livreto, Pôster, Marca d’água 
Memória de impressão
  LBP253dw: 1 GB
  LBP251dw: 512 MB
Impressão móvel
Canon PRINT Business,*** Apple AirPrint,†  

Mopria Print Service,†† Google Cloud Print• 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Dimensões
LBP253dw: 403 mm (L) x 378 mm (P) x 317 mm (A)
LBP251dw: 401 mm (L) x 378 mm (P) x 283 mm (A)
Peso
11,4 kg. (Sem CRG)/12,3 kg. (com CRG)
Peso da embalagem
Aproximadamente 15,5 kg.
Garantia
Garantia de um ano limitada/balcão♦

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Consumo de energia típico (TEC)
  LBP253dw: 1,3 KWh
  LBP251dw: 1,1 KWh
EPEAT
Silver
Consumo de energia
  LBP253dw: Durante a operação: Aproximadamente  

570 W: Em espera: 
Aproximadamente 11,7 W: Economizador de energia:  
1,6 W ou menos (sem fios)

  LBP251dw: Durante a operação: Aproximadamente  
530 W: Em espera: 

 Aproximadamente 11,7 W: Economizador de energia:  
 1,6 W ou menos (sem fios)

Nível de ruído♦♦

  LBP253dw: Durante a operação: 53 dB ou menos 
(pressão acústica)   
70,6 dB ou menos (potência acústica)   
Em espera:  Inaudível (pressão acústica/potência 
acústica)

  LBP251dw: Durante a operação: 53 dB ou menos 
(pressão acústica)   
69,5 dB ou menos (potência acústica)   
Em espera: Inaudível (pressão acústica/potência 
acústica)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Conteúdo da embalagem
Produto da série LBP250, Cartucho 119 padrão Canon 
(rendimento do BLK: 2.100 folhas), Cabo de energia, Guia 
inicial, DVD-Rom do Manual do usuário/software do 
usuário, Cartão de garantia

Série imageCLASS LBP250 E ACESSÓRIOS
imageCLASS LBP253dw 
imageCLASS LBP251dw 
Cartucho 119  
(Cartucho de rendimento total; 2.100 folhas ISO/IEC) 
Cartucho 119 de alta capacidade  
(Cartucho de rendimento total; 6.400 folhas ISO/IEC) 
Alimentador de papel PF-44 (cassete de 500 folhas, opcional)

 *  O desempenho sem fios pode variar dependendo do terreno e 
da distância entre a impressora e os clientes da rede sem fios.

 **  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.

 ***  Canon PRINT Business é um aplicativo gratuito disponível 
na App Store® e Google Play™ Store. Para mais informações, 
incluindo compatibilidade, visite https://www.usa.canon.
com/mobile-app. 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 em seu 
dispositivo compatível. 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. 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.

 †  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 4.2 - 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 - 4.4  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.

 ••  Requer um dispositivo móvel Android com hardware NFC 
executando o Android 4.0 ou posterior e o app Canon 
Print Business, disponível gratuitamente no Google Play. 
O app Canon Print Business deve ser aberto para usar a 
funcionalidade apertar e imprimir.

 ■  Baseado no papel 20 lb. Bond.

 ■■  Tamanhos personalizados disponíveis.

 ■■■  Pode variar dependendo do ambiente de saída.
	 ♦	 	O programa de garantia está sujeito a certas condições e 

restrições. Veja o cartão de garantia para detalhes. 
	 ♦♦	 	As emissões de ruído declaradas estão de acordo com a  

ISO 9296.

Como	um	Parceiro	da	ENERGY	STAR®,	a	Canon	U.S.A.,	Inc.	certificou	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. Canon 
e imageCLASS são marcas comerciais registradas e o logotipo GENUINE é uma marca registrada 
da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas comerciais registradas ou marcas 
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.
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