Avansați cu
oportunitățile
de afaceri
imageRUNNER ADVANCE
serie alb-negru și color
pentru birou

you can

Felul în care lucrăm acum era de neimaginat acum 20 de ani în
urmă. Timpi de începere flexibili, munca de acasă, lucrători
mobili care partajează birouri și angajați care trec de granițele
internaționale, interacționează ca și cum ar fi în aceeasi cameră.
Afacerile din ziua de astăzi trebuie să răspundă rapid: nu doar
cererilor avansate ale clienţilor ci și oportunităților mereu în
dezvoltare odată cu tehnologia care joacă un rol important în
crearea avantajului competitiv.

Generația următoare de
imageRUNNER Advance
Informația definește succesul
Este adesea menționat că informația
este putere, dar organizaţiile care
gândesc în perspectivă spun că
informația în sine nu este un bun. Acum
afacerile de succes trebuie să poată să
adune și să prezinte informația rapid, să
o împărtășească cu aceia care au
nevoie de ea și să o țină ascunsă de cei
care nu au nevoie. Și pentru că
informația astăzi poartă forme multiple și
coexistă în locații variate - pe birourile
angajaților până la serverele cloud și
aparate mobile - punerea în ordine a
acestora pune probleme reale și
deosebite.
Mai mult decât niciodată documentele
sunt conducătoarele de informaţii. Ele
transmit emoții, comunică idei, conving,
învață și informează - atât electronic cât
și în format fizic. Acesta este motivul
pentru care este crucial să aveți o
platforma de documente și de imprimare
care să permită să gestionați informația
și documentele în cel mai eficient și
efectiv mod posibil.
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Generația următoare a
imageRUNNER Advance
imageRUNNER ADVANCE este o
platformă inteligentă de comunicare
construită să asigure suportul în vederea
atingerii scopurilor afacerii
dumneavoastră și să se adapteze în
mediul schimbabil rapid în care trăim.
Este menit să complementeze toți pașii
din ciclul de viață al documentelor: de la
creație la management, de la ieșire la
arhivare, în timp ce servește și țelurilor
legate de securitate sau mediu.

Versatilitate excepțională
Această serie extensivă încorporează
aparate concepute pentru orice cerință
bugetară sau de productivitate, oferind
culori de calitate dar și eficiență a
negrului. Construcția modulară vă
asigură că fiecare aparat poate fi eficient
configurat pentru a vă răspunde cererilor
de comunicare mari și a digitiza fluxurile
de lucru.

Pănă în 2020 lumea va genera de
50 de ori mai multă informaţie și de
75 de ori numărul de spații de
stocare, în timp ce personalul IT să
le gestioneze va crește doar de 1.5
ori.
IDC Digital Universe Study, sponsorizat de EMC, June 2011

Până în 2015 populația
muncitoare mobilă va
reprezenta 37.2 %din forța
de munca.
IDC Worldwide Mobile Worker Population2011-2015
Forecast, December 2011
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Productivitate nivel următor
A face afaceri cu mai puține resurse, în timp mai scurt este mereu un
subiect discutat la ședintele de management. La proiectarea
imageRUNNER ADVANCE s-a luat în considerare acest lucru. Cum
putem ajuta afacerea voastră sa fie mai eficientă și mai productivă?
Rezultatul este o gamă care impresionează constant, care face treaba
mai rapid și mai ușor decât inainte.

Ușurința în utilizare

Captură avansată de documente

Suport pentru lucrul mobil

Interfața mare cu utilizatorul este punctul
forte al oricărui aparat. Ecranul tactil
color de mare rezooluție face ca efortul
să fie minim, în timp ce funcția de
rabatare oferă utilizatorilor libertatea de
a ajusta unghiul ecranului cum le
trebuie. Meniurile sunt structurate logic
și intuitiv făcând astfel lucrurile simple
pentru începători. Are încorporat un
tutorial și informaţii de ajutor selectabile
ușor daca este nevoie de mai multe
informaţii.

Fiecare aparat poate acționa ca un
centru de comunicare pentru captura de
documente și digitalizarea fluxurilor prin
puternicele capabilități de scanare.
Puteți captura și reutiliza informaţiile de
pe hartie în orice flux de lucru electronic
datorită suportului standard pentru
recunoașterea de caractere și formatelor
de fișiere ca Office OXML (Powerpoint
sau Word). Unitățile de citire scanează
simultan ambele fețe ale hârtiei pentru
rezultate rapide și astfel puteți scana
documente pentru o multitudine de
destinații incluzând email, fax, director,
FTP și Google Drive™.

imageRUNNER ADVANCE oferă suport
scalabil pentru tipurile de muncă mobile
și flexibile pentru a vă ajuta să folosiți
forța umană optim. Aplicații MEAP
puternice permit utilzatorilor să imprime
din orice aplicații mobile sau web sau
Google Cloud sau să scaneze sau
imprime de pe iPhone sau iPad.
Alternativ, folosind soluția Canon
Uniflow, capabilitățile de imprimare
mobilă centralizată permit utilizatorilor să
imprime în mișcare de la PC-uri, sisteme
Cloud sau echipamente mobile.

Întreaga gamă imageRUNNER
ADVANCE este construită folosind o
platformă comună și principii de operare,
prin urmare o dată familiarizat cu
aparatul puteți folosi oricare altul.

Orice imageRUNNER
ADVANCE are un ecran
mare, color, sensitiv, de
rezolutie mare.
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52% din cei ce folosesc

telefoanele smartphone pentru
serviciu spun că nu pot
imprima, dar doresc acest
lucru.

IDC Utilizarea aparatelor de documente - Efectul mobilității
imprimării, Martie 2011

Crează fluxuri de lucru personale
Orice imageRUNNER ADVANCE este
conceput pentru a fi partajat, dar poate totuși
să ofere oportunitățile unei experienţe
personale unice. Odată autentificați, utilizatorii
au un spaţiu de lucru care poate fi personalizat
pentru a răspunde nevoilor. Lucruri de făcut la
comun ca scanarea către aplicații de afaceri
sau trimiterea documentelor la un grup de
adrese pot fi transformate în memorii apelabile
printr-un singur buton pentru execuție ușoară
și rapidă. De fapt, chiar și fundalul ecranului ca
de altfel și forma și mărimea butoanelor pot fi
definite pentru orice interacțiune cu utilizatorul
să fie unic.

Felul cum arată ecranul poate fi personalizat
pentru fiecare utilizator, iar fluxurile
personale pot fi programate să crească
ușurința utilizării și productivitatea.
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Comunicarea
ce face diferența
iW Desktop permite crearea cu ușurință a documentelor cu aspect finisat
profesional prin combinarea și editarea fișierelor sau a paginilor din diverse aplicații.

@

P

iW desktop

Documente cu aspect de finisare profesională

Documente
găurite
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Tabulatori
imprimați

Documente
capsate

Broșuri capsate
pe mijloc

Documente
cu inserții

Documente
împăturite

Documente
împăturite în C

Rezultat
colaționat

Abilitatea de a comunica efectiv vă permite să motivați
și să-i inspirați pe ceilalți, să transmiteți direcția și să vă
conectați cu clienţii. Platforma imageRUNNER
ADVANCE facilitează aceasta, livrând culori deosebite
și calitate a imaginii cu fiecare imprimare. O varietate
de unelte vă ajută să creați cu ușurință cele mai
impresionante și profesionale documente de afaceri
sau colaterale de marketing.

Imprimare de calitate

Productivitate color senzațională

Chiar dacă imprimați o ofertă cheie de
vânzare sau doar un mesaj email intern
să vă așteptați la rezultate superbe de
fiecare dată. imageRUNNER ADVANCE
folosește un tip de toner unic, fără ulei,
rezoluție de 1200 dpi și calibrare
avansată în timp real pentru a aduce cel
mai pur negru și cele mai vii imprimări
color imaginabile.

Alegerea unui controler Fiery performant
de la EFI - liderul în industrie permite
clienţilor cu lucrări frecvente cu grafică
multă, mari și frecvente să beneficieze
de productivitate înaltă și funcționalitate
optimizată. Suportă simultan PostScript
ca și fluxuri PDF, aceste controlere
garantează acuratețea culorii și
consistența - cruciale pentru
profesioniștii în design și departamente
de marketing. În plus materialele
personalizate de marketing de exemplu
scrisori poștale directe sau materiale de
campanie pot fi create rapid și eficient
folosind imprimarea de date variabile cu
controlerul Fiery.

Publicare profesională de
documente
Crearea documentelor și publicarea lor
capătă un nou sens cu soluția software
Canon iW Desktop. Permite să luați
fișiere create în diverse aplicații ca Word
sau Excel, să le combinați și editați prin
simpla tragere și lipire, inainte de
aplicarea finisării. În acest fel, materiale
imprortante ca oferte de vânzare
importante, rapoarte, materiale de curs
și altele pot fi produse în cateva minute
în loc de ore.
Unealta imareRUNNER ADVANCE de
imprimare rapidă permite imprimarea,
transmisia fax sau conversia
documentelor în fișiere PDF fără
deschiderea aplicaţiilor native sau a
driverului de imprimare - un alt beneficiu
care salvează timp. În plus PDF-urile pot
fi comprimate și primi notițe din partea
mai multor utilizatori permitând fluxurilor
colaborative sa fie mai ușor stabilite.
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Integrare continuă
la nivel înalt
Ca punct central de comunicație și punct focal
pentru schimbul de informație, echipamentele
multifuncționale sunt clar diferite azi față de ieri.
imageRUNNER ADVANCE imbunătățește felul
cum lucrezi fiind capabil să se integreze ușor cu
sistemele și procesele existente. În același timp
este pregătit pentru cerințele viitorului.
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Integrare continuă

Managementul avansat al aparatului

imageRUNNER ADVANCE suportă
standarde ale industriei ca PCL si
PostScript și se supune standardelor de
reţea și regulilor de securitate și așa
devine o parte operațională a rețelei dvs.
Se integrează de asemenea cu sisteme
ERP ca SAP și suportă imprimare din
medii ca Linux/Unix.

Uneltele software de management al
aparatului vă permit să configurați și
actualiza aparatul imageRUNNER
ADVANCE fie individual, fie ca parte a
unei flote mai mare. Folosind iWMC
puteți verifica starea aparatului și
consumabilelor, captura contorii ca și
gestiunea agendelor și a driverelor de
imprimare. Softul intern al aparatului,
configurația și aplicațiile pot fi actualizate
prin rețea folosind același procedeu fără
mare efort, chiar fără granițe
internaționale. Toate aceste caracteristici
asigură integrarea acestor aparate ușor
și eficient pentru a asigura suportul
operațiilor dumneavoastră zilnice.

Colaborarea cu sisteme externe ca
Adobe Rights Management și
Sharepoint este de asemenea posibilă,
incluzând servicii cloud ca Google Drive.

Susținând afacerea ta
Cu ajutorul platformei MEAP aparatul se
integrează strâns cu o gamă largă de
soluții de management a documentelor
și capturii ca Uniflow, Therefore, IRIS și
altele. Asta vă permite să vă adaptați și
personalizați aparatul imageRUNNER
ADVANCE pentru a răspunde
solicitărilor afacerii sau sectorului dvs de
industrie.
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Control avansat al costurilor
Într-o lume în schimbare rapidă menținerea controlului proceselor
critice și ținerea la un nivel minim a costului de operare este o
chestiune presantă pentru toate afacerile. Când se ajunge la
imprimare și management, imageRUNNER ADVANCE oferă toate
uneltele de care este nevoie pentru a rămâne în control - fie că
este o afacere mică cu câțiva angajați ori o companie
multinațională.

10

Controlul accesului

Urmarește și controlează activitatea

Control total cu Uniflow

Aplicația Login Manager, care este ușor
de programat și utilizat permite accesul
controlat la aparat, bazat pe
autentificarea locală pe aparat sau
utilizând Active Directory. Autentificarea
la aparat poate fi simplă sau atât de
sofisticată pe cât de mult doriți, de
exemplu de la atingerea pe ecran a
pozei dumneavoastră până la folosirea
codurilor pin sau combinației utilizator/
parolă.

Este ușor să monitorizezi activitatea
utilizatorilor din organizaţie prin rapoarte
și poți folosi informaţia să identifici
locurile unde se poate economisi. De
exemplu prin încurajarea imprimării
față-verso și alb-negru. Folosind
sistemul de management al accesului
pot fi implementate secțiuni de acțiune
care permit aplicarea de restricții la
anume funcții ale aparatului ca scanarea
și transmisia, copierea sau imprimarea
color până la nivel de utilizator. Aceasta
ajută la controlul costurilor și adaugă
încă un nivel de securitate aparatui.

Pentru afacerile care solicită cele mai
înalte nivele de control soluția Uniflow
poate fi configurată cu aparatele
imageRUNNER ADVANCE. Aceasta
aduce urmărire sofisticată a costurilor și
contabilizare, inclusiv raportare detaliată
pentru centre de cost și alocare de
costuri. Redirecționarea inteligentă
permite administratorului să definească
cum se imprimă documentele când
anumite condiții sunt îndeplinite și să
redirecţioneze automat documentele
către cele mai eficiente aparate din
rețea, reducând astfel costurile.

Organizațiile care monitorizează
activ imprimantele, copiatoarele,
multifuncționalele sau aparatele
fax pot salva între 10% și
30% din costurile de
imprimare.
Gartner, Inițiative de minimizare costuri în imprimarea de birou,
Iunie 2012
Personalizați cu ușurința ecranul
aparatului dvs imageRUNNER
ADVANCE pentru a vă arăta

Aparatul A

Aparatul B

Aparatul C,D,E...

emblema companiei dumneavoastră
sau alte detalii și puteți folosi
cartelele de acces în clădire cu
acest aparat.
datele

datele

datele

utilizării

utilizării

utilizării

Urmarirea utilizării

Generați statistici de bază de la
imageRUNNER ADVANCE cu
rapoarte pe utilizator sau pe aparat.

Colaborare multifuncțională

Timp de funcționare si fiabilitate

ImageRUNNER ADVANCE este un
multifuncțional avansat care se ocupă
de munca mai multor aparate într-unul
singur, facând comunicarea și
colaționarea documentelor eficientă și
ușoară. Mai mult, funcționalități ale
aparatului ca funcția fax, catalogul de
adrese sau Advance Space pot fi
partajate cu alte aparate din rețea intr-o
artectură client-server in vederea
creșterii eficienței.

Sunt încorporate o serie de unelte
pentru a permite furnizorilor de service
să livreze mentenanța la un nivel înalt
dar mai ales proactiv. Mulțumită
monitorizării de la distanță și
capacităților de diagnoză ale
eMaintenance, stocul de tonere de lângă
aparat poate fi realocat cu ușurință iar
contorii pot fi colectați automat.
Diagnosticare de la distanță, gestiunea
evenimentelor și managementul duratei
de viață a pieselor de schimb asigură
întreținere preventivă și rezolvări rapide.
Toate acestea vă permit să vă bucurați
de timpi de funcționare neintrerupți,
reduceți încărcarea departamentului IT
și ajutați la reîntoarcerea maximă a
investiţiei.
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Știați că 33% din angajați
au văzut informaţii
confidențiale la imprimante
sau copiatoare?

Securitatea în
prim plan
Este o maximă de când lumea că oamenii sunt cel mai de preț
activ al unei organizații. Dar în lumea digitală, aceste beneficii
sunt provocate: informaţia este cea care face afacerile de succes
dar și abilitatea de a acționa după oportunitățile pe care le
prezintă. Cu multifuncționalele operând ca centre de comunicație,
și grija pentru securitate mai tot timpul foarte mare, protejarea
acestui bun este de o importanță critică. Din fericire,
imageRUNNER Advance oferă un portofoliu bogat de funcții
pentru securitate care țin informația confidențială așa cum a fost
intenționat.
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70% din participanții la studiul

Quocirca spun că au avut probleme
cu date confidențiale imprimate
ajunse în mâini nepotrivite.

Soluția unică Canon de prevenire a pierderii datelor permite să monitorizați ce imprimă,
copiază sau scanează utilizatorii la multifuncțional. Poate de asemenea preveni
utilizatorii neautorizați să imprime sau să scaneze documente care conțin informaţii
sensibile, asigurându-ne încă o dată că informaţia importantă rămâne securizată.
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1

3

2

1

Utilizatorul scanează un
document confidențial

2

Copii ale imprimărilor, copierilor, scanărilor și
faxurilor sunt trimise către serverul Uniflow

3

Documentele sunt verificate
pentru cuvinte restricționate

4

Administratorul este informat de faptul că
utilizatorul a scanat un document restricționat

5

Documente comprimate și stocate în
softul de management documente
pentru referință ulterioară

5

Sistem de
management de
documente

Securitatea rețelei

Securitatea aparatului

ImageRUNNER ADVANCE oferă
standard funcționalitatea IPsec care
asigură confidențialitatea și securitatea
informației pentru protocolul de internet.
Aparatul poate de asemenea să fie
programat să primească comenzi doar
de la anumite adrese IP sau MAC de
exemplu doar de la servere de
imprimare și să blocheze orice alt trafic.
În plus, filtrele de adrese IP pentru
controlul comunicației pot fi programate
astfel prevenind ajungerea în mâini
neautorizate, cât timp Secure Sockets
Layer (SSL) protejează datele
transferate prin retea cu criptare
puternică.

Puteți crește securitatea aparatului dvs
imageRUNNER ADVANCE prin controlul
accesului la el folosind aplicaţia
Universal Login Manager. Și alte
numeroase funcții protejează
suplimentar informaţia stocată pe
aparatul dumneavoastră. Puteți
programa ca toate datele să fie șterse
din memoria aparatului după terminarea
sarcinii date aparatului, folosind functia
standard de ștergere a datelor. Datele
pot fi protejate de asemenea prin
criptarea lor folosind opțiunea de
criptare date, opțiune care a primit
certificarea Common Criteria. În plus,
discul poate fi scos și stocat într-o
locație sigură în afara orelor de program
pentru protecția împotriva problemelor
de securitate.

Confidențialitatea
Funcționalitatea încorporată de
imprimare securizată presupune că
imprimările sensibile pot fi recepționate
doar cănd utilizatorul a introdus codul
PIN corect - cel care a fost introdus de
proprietarul imprimării prin driver previne astfel ca documente
confidențiale sa fie ridicate din tăvi de
alte persoane. Căsuțele personale ale
utilizatorilor pot fi protejate cu un cod
PIN pentru a restricționa accesul. Soluția

Uniflow de la Canon oferă capabilitatea
de urmărire oriunde însemnând
posibilitatea utilizatorilor de a se
autentifica și primi comenzile de
imprimare la orice aparat în reţea pentru
securitate și flexibilitate.

Securitatea documentului
Opțiunea de blocare a scanării
restricționeaza copierea si transmiterea
documentelor și se poate urmări de
unde au venit documentele. Texte
securizate descurajează de asemenea
copierea documentelor sensibile.
Autenticitatea documentelor poate fi
garantată cu semnatura utilizatorului și a
aparatului, în timp ce documentele
scanate PDF pot fi protejate cu parolă
înainte de a fi trimise de la aparat.

Prevenirea pierderii datelor
Canon oferă prima soluție din industrie
de prevenire a pierderii de date prin
Uniflow SAM Express Server. Orice
activitate de imprimare, copiere sau
transmisie fax din companie poate fi
monitorizată. În plus există reguli care
determină imediat daca accesul la acea
activitate trebuie acordat sau nu.
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De referință în grija față
de mediul înconjurător
În climatul de astăzi este important să luăm decizii care au sens acum, dar
vor avea și în viitor. Gândirea progresivă din spatele imageRUNNER
ADVANCE întruchipează această filozofie. Este o gamă care unește ,
eficientizarea costurilor de utilizare, nivele superioare de control și o noua
țintă în responsabilitatea față de mediu.
Eficiență energetică

Acționați responsabil

Seria imageRUNNER ADVANCE
folosește tehnologia de fixare la cerere
care permite aparatelor să pornească
rapid și să salveze energie în același
timp. imageRUNNER ADVANCE
protejează împotriva consumului inutil
de energie, încorporând contoare
automate care pot opri aparatele când
nu funcționează, la sfârșitul zilei sau
săptămânii.

Imprimați ușor folosind ambele fețe ale
hârtiei pentru rezultate profesionale care
micsorează consumul de hârtie în
același timp. Imprimare securizată
înseamnă documente care sunt ”ținute”
până când utilizatorii doresc să le ridice
de la aparat - prevenind risipa cauzată
de imprimări uitate în tăvile de ieșire.

Definire standarde

Fiecare aparat încorporeaza materiale
reciclate și bioplastic din resurse
derivate de fabrică. Emisiile de dioxid de
carbon sunt reduse prin folosirea
materialelor ușor de obținut, iar
procesele de schițare, concepere,
fabricare sunt îndreptate către
reducerea impactului de mediu. Ca
rezultat, fiecare aparat se califică în
programul European ENERGY STAR®
pentru eficiența utilizării energiei în
timpul funcționării.

Seria imageRUNNER Advance oferă o
rată de consum de energie lider de
clasă*. Modul pauză taie consumul până
la 1W, iar nivelul de zgomot al aparatului
sau accesoriilor au fost calculate cu
atenție pentru a crea un mediu de lucru
mai bun.
*Definite de ENERGY STAR (http://www.
eu-energystar.org)
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Construcție durabilă
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imageRUNNER ADVANCE
gama color pentru birou

SR

SR

seria imageRUNNER ADVANCE C2200

seria imageRUNNER ADVANCE C5200

Seria imageRUNNER ADVANCE C2200 livrează
calitate a comunicărilor color cu un aparat cu o
amprentă mică la sol. Integrare ușoară, securitate și
funcții de control al costurilor combinate cu o eficiență
energetică de top devin astfel alegerea perfectă
pentru grupuri mici de utilizatori.

Acest centru de comunicații oferă integrare
ușoară, securitate și control al costurilor întrun pachet care oferă valoare adăugată reală
birourilor aglomerate.

Imprimare/Copiere*/Scanare*/Trimitere**/Opțional Fax

Imprimare/Copiere*/Scanare*/Trimitere*/Opțional Fax

Optional (cu întoarcere)
50 de coli

Optional (o singură trecere si fată-verso disponibil)
150 coli / 100 coli

Viteză de scanare (A4, 300 dpi)

51 ipm (o față)
19.6 ipm (față-verso)

Până la 75 ipm (o față)
Până la 120 ipm (față-verso)

Viteza de copiere/imprimare A4:

C2220L/i

C2225i

20ppm

25ppm

Funcții de bază
Unitate de scanare

(alb-negru/color) (alb-negru/color)

Timp de încălzire

C2230i

C5235i

C5240i

C5250/i

C5255/i

30ppm

35/30ppm

40/35ppm

50/45ppm

55/51ppm

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

34 sec (mod normal)
10 sec (mod de start rapid)

31 sec (mod normal)
7 sec (mod de start rapid)

Alb-negru 5.9 secunde
Color 8.9 secunde

C5235i: 5.4 sec BW/8.1 sec color
C5240i: 5.4 sec BW/8.1 sec color
C5250/i: 3.9 sec AN/6.0 sec color
C5255/i: 3.9 sec AN/6.0 sec color

Ecran tactil color WXGA de 17.8 cm (7” ) și rabatabil.

Ecran tactil color SVGA de 21.3 cm (8.4”) și rabatabil

Capacitate hârtie standard

1.170 coli

1.200 coli

Capacitate maximă hârtie

2.270 coli

5.000 coli

Până la A3 si SRA3

Până la A3 si SRA3

Casete: 64 până la 163 g/mp, tava manuală: 64 până la 220
g/mp

Casete: 52 până la 220 g/mp, tava manuală: 52 până la 256
g/mp

UFR II, PCL5/6,
Adobe PS3 real - optional
(PCL este opțional pentru C2220L, PS nu este disponibil
pentru C2220L)

UFR II
PCL5/6 (standard pentru modelele i, optional pentru modelele non-i)
Adobe PS3 (standard pe C5250i/C5255i, opțional pentru
restul)
Opțional controler EFI-Fiery

1.67 Ghz

1.8 Ghz

2 GB RAM și 160 GB HDD
(spatiu utilizabil 80GB)
C2220L: 2 GB RAM și 4 GB Memorie flash

2.5 GB RAM și 320 GB HDD
(spatiu utilizabil 160GB)

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Consum de curent în modul
așteptare

0.8 W

0.8 W

Putere consumată maxim

1.5 W

1.8 kW (51/45ppm), 1.5 kW (35/30ppm)

Unitate de finisare internă
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare pentru broșuri

Unitate de finisare internă
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare pentru broșuri
Accesoriu de gaurire pentru 2, 4 sau 2/4 găuri

Timp de ieșire al primei copii

Interfața

Mărime hârtie
Greutate hârtie
Limbaj de imprimare

Procesor
Memorie / HDD

Interfața

Optiuni de finisare

* Solicită unitate de scanare, este disponibilă si versiunea doar imprimantă ** C2220L scanarea și trimiterea este opțională
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imageRUNNER ADVANCE are capacitatea să facă mai multe,
mai repede și mai eficient decât până acum. Partajarea
informaţiilor cu colegii este crucială, creerea de rapoarte incisive
pentru a câștiga aprobare din partea directorilor sau producerea
de prezentări în culori profesionale va câștiga mulți clienți.

SR

seria imageRUNNER ADVANCE C7200
Aceste aparate țin ritmul cu cele mai aglomerate
programe de birou, livrând performanță și calitate
cu finisare profesională. Securitate puternică și
preocuparea de neegalat pentru mediu se combină
pentru o investiţie de viitor.
Imprimare/Copiere*/Scanare*/Trimitere*/Opțional Fax
Optional (o singură trecere)
300 de coli

Această serie extinsă
încorporează aparate
concepute pentru
orice cerință bugetară
sau de productivitate.

120 ipm (o față)
200/140 ipm (fată-verso, alb-negru/color)
C7260i

C7270i

C7280i

60/55ppm

70/65ppm

80/70ppm

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

(alb-negru/color)

31 sec (mod normal)
7 sec (mod de start rapid)
C7260i 4.9 sec AN/6.6 sec color
C7270i 4.9 sec AN/6.6 sec color
C7280i: 4.4 sec AN/6.0 sec color
Ecran tactil color SVGA de 21.3 cm (8.4” )
Ecran tactil color SVGA de 26.4 cm (10.4” )
3.400 coli
C7260i 6.900 coli C7270i: 6.900 coli
C7280i: 9.300 coli
Până la A3 si SRA3
Casete: 52 până la 220 g/mp, tava manuală: 52 până la 300 g/mp
UFR II, PCL5/6, Opțional Adobe PS3real, Opțional controlere EFI
Fiery

1.8 Ghz
2.5 GB RAM și 320 GB HDD (160GB spaţiu utilizabil)

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0
0.9 W
C7260i/7270i: 2 kW/2.5 kW sau mai puțin
C7280i: 2.5 W
C7260i, C7270i:
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare pentru broșuri
Accesoriu de gaurire pentru 2, 4
sau 2/4 găuri
Unitate inserție de documente/
Unitate de împăturire

C7280i:
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare pentru broșuri
Unitate inserție de documente
Accesoriu de gaurire pentru 2, 4
sau 2/4 găuri
Gauritor professional
Unitate de împăturire
Ghilotină

Stiați că folosirea culorii ajută
la localizarea informaţiilor cu
70% mai repede?
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imageRUNNER ADVANCE
serie alb-negru pentru birou

Funcții de bază
Unitate de scanare
Viteză de scanare (A4, 300 dpi)
Viteza de copiere/imprimare A4:

seria imageRUNNER ADVANCE 4000

seria imageRUNNER ADVANCE 6200

Multifuncționalele avansate vă vor mări
fluxurile de documente și vor ”păzi” informaţiile
confidențiale, dar să nu uităm de imprimări de
calitate înaltă pentru departamente mici sau
grupuri de lucru aglomerate.

Oferind imprimări rapide și eficiente pentru
mediul de birou, aceste multifuncționale
avansate vor îmbunătății fluxurile de
documente, vor proteja informaţiile
confidențiale și vor reduce impactul asupra
mediului.

Imprimare/Copiere*/Scanare*/Trimitere*/Opțional Fax

Imprimare/Copiere*/Scanare*/Trimitere*/Opțional Fax

Optional (cu întoarcere)
100 de coli

Optional (o singură trecere)
300 de coli

Până la 51 ipm (o față)
Până la 17 ipm (față-verso)

120 ipm/85 ipm (o față, AN/color)
200/100 ipm (fată-verso, alb-negru/color)

4025i

4035i

4045i

4051i

6255i

6265i

6275i

55ppm

65ppm

75ppm

35ppm

Timp de încălzire
Timp de ieșire al primei copii

Interfața
Capacitate hârtie standard
Capacitate maximă hârtie
Mărime hârtie
Greutate hârtie
Limbaj de imprimare

Procesor
Memorie / HDD
Interfața
Consum de curent în modul
așteptare
Putere consumată maxim
Optiuni de finisare
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25ppm

35ppm

45ppm

51ppm

(Alb-negru)

(Alb-negru)

(Alb-negru)

(Alb-negru)

(Alb-negru) (Alb-negru) (Alb-negru)

38 secunde sau mai puțin

30 sec (mod normal)
7 sec (mod de start rapid)

4025i: 5.2 sec
4035I: 3.8 sec
4045i: 3.8 sec
4051I: 3.3 sec

6255i: 3.3 sec
6265i: 3.3 sec
6275i: 3.1 sec

Ecran tactil color SVGA de 21.3 cm (8.4” )

Ecran tactil color SVGA de 21.3 cm (8.4” )
Ecran tactil color SVGA de 26.4 cm (10.4” )

1.180 coli

4.200 coli

4.980 coli

7.700 coli

Până la A3

Până la A3

Casete: 60 până la 128 g/mp, tava manuală: 52 până la 220
g/mp

Casete: 52 până la 220 g/mp, tava manuală: 52 până la 256
g/mp

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 real - optional

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 real - optional
Opțional controler EFI-Fiery

1.2 Ghz

1.8 Ghz

1 GB + 256 MB (Plus opțional 512 MB )
Standard HDD 80GB

2 GB RAM (expandabil la 2.5 GB) și
160GB (spatiu utilizabil 160GB)

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0,
Wireless LAN (Opțional)

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0

1 W sau mai puțin

0.9 W

1.5 W

2.4 W

Unitate de finisare internă
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare cu capsare
Unitate de finisare pentru broșuri
Unitate de finisare pentru broșuri
Accesoriu de gaurire pentru 2, 4 sau 2/4 găuri
Accesoriu de gaurire pentru 2, 4 sau 2/4 găuri (atât intern cât
Unitate inserție de documente/Unitate de împăturire
și extern)
* Solicită unitate de scanare, este disponibilă si versiunea doar imprimantă

Construcția modulară vă asigură că fiecare aparat
poate fi eficient configurat pentru a vă răspunde
cererilor de comunicare mari și a simplifica fluxurile
de lucru.
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Crește potențialul
afacerii tale cu
imageRUNNER
ADVANCE

Toate imaginile folosite în această broșură sunt în scop ilustrativ. Toate specificațiile pot
fi schimbate fără notificare prealabilă. Toate companiile și/sau numele produselor sunt
mărci și/sau mărci înregistrate ale fabricantului respectiv în piața lor și/sau țările lor.
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