
DESIGN COMPACT

 i-SENSYS X C1127P 

DISPOZITIV INTELIGENT ŞI EFICIENT CARE 
OFERĂ IMPRIMĂRI VII
Extindeţi-vă oferta de imprimare cu o imprimantă A4 color compactă

CONECTIVITATE

SECURITATE

PRODUCTIVITATE CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE



i-SENSYS X C1127P 

DATE PE SCURT

• Viteză de imprimare: 27 ppm (A4), 49 ppm (A5, peisaj)
• Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
• Rezoluţie de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
• Imprimare automată faţă-verso
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB, cod QR şi NFC
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 850 de coli

  PRODUCTIVITATE

• Configurare rapidă şi uşoară a dispozitivului 
•  Afişaj tactil inteligent 
• Opţiuni personalizabile cu Application Library  
• Imprimare automată faţă-verso 

  SECURITATE

• Autentificarea încorporată a utilizatorilor 
securizează accesul la dispozitiv 

• Imprimarea securizată previne vizualizarea 
neautorizată a materialelor imprimate

• Verificarea sistemului la pornire îmbunătăţeşte 
integritatea dispozitivului 

  CONECTIVITATE

• Imprimaţi de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflaţi 
• Compatibilă cu Mopria, Apple Air Print, Google 

Cloud Print, precum şi cu aplicaţia Canon PRINT 
Business 

• Conectivitate la cloud prin software-ul Canon 
uniFLOW Online

  CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE

• Opţiuni software cloud şi bazate pe server 
pentru controlul centralizat al flotei de 
dispozitive

• Soluţii flexibile de gestionare a utilizatorilor 
pentru administratorii de afaceri şi 
departamentul IT

• Acces de la distanţă la funcţiile de control al 
dispozitivului

• Instrumentul pentru starea tonerului reduce 
timpul de inactivitate

i-SENSYS X C1127P 

SERVICII

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICII

Efectuaţi operaţiile de rutină pentru 
birou în siguranţă şi cu uşurinţă, utilizând 
software încorporat, inclusiv uniFLOW 
Online Express şi alte servicii disponibile 
care asigură întreţinere şi asistenţă 
complete pentru dispozitiv

DE BAZĂ

Alegeţi un serviciu adaptat necesităţilor 
dvs. profesionale, eliminând povara 
activităţilor inutile de gestionare a 
imprimării. Consultaţi experţii Canon în 
legătură cu cerinţele dvs. specifice pentru 
a găsi o opţiune potrivită de administrare 
a serviciilor de imprimare

PERSONALIZATE

Extindeţi capabilităţile de tip cloud cu 
uniFLOW Online, sistemul Canon complet 
de gestionare a imprimării

ÎMBUNĂTĂŢITE

  DESIGN COMPACT

• Având dimensiuni de birou, poate fi amplasată 
uşor în orice mediu de birou

• Casetele opţionale suplimentare pot mări 
capacitatea de alimentare cu hârtie

• Designul cartuşelor consolidate măreşte 
capacitatea tonerului 



i-SENSYS X C1127P SPECIFICAŢII 
TEHNICE

MOTOR IMPRIMANTĂ
Viteză de imprimare O faţă:  până la 27 ppm (A4) 

Până la 49 ppm (A5-Peisaj)
Faţă-verso: până la 24,5 ipm (A4)

Metodă de imprimare Imprimare laser color 

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi

Timp de încălzire Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire

Timp de ieşire a primei 
pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puţin
Monocrom aprox.: 7,7 secunde sau mai puţin

Volum lunar de imprimare 
recomandat

750 – 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru Max. 50.000 de pagini pe lună1

Margini de imprimare 5 mm sus, jos, la stânga şi la dreapta

Funcţii avansate de 
imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/
TIFF/PDF)
Imprimare de coduri de bare2

Touch & Print (NFC)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicaţia Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print 
Service, aplicaţia Canon PRINT Business

GESTIONAREA 
SUPORTURILOR
Alimentare cu hârtie 
(standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli 

Alimentare cu hârtie 
(opţională)

Casetă pentru 550 de coli

Ieşire hârtie 150 de coli

Tipuri de suporturi Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subţire, 
hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărţi poştale, 
plicuri

Formate de hârtie Casetă (standard): 
A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, 
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, 
GLGL, hârtie concept, 16K, carte poştală, 
plic (COM10, DL, C5), 
formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 
x 355,6 mm

Tava universală: 
A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, 
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, 
GLGL, hârtie concept, 16K, carte poştală, fişă de 
indexare, 
plic (COM10, DL, C5, Monarch), 
formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max.  
216,0 x 355,6 mm

Casetă (opţională): 
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie 
concept, 16K, carte poştală, plic (COM10, DL, C5), 
formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max.  
216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei Casetă (standard şi opţională): 60 – 163 g/m² 
(până la 200 g/m² cu hârtie cretată) 
Tava universală: 60 – 176 g/m² 
(până la 200 g/m² cu hârtie cretată)  

Imprimare faţă-verso Automată
Casetă (standard şi opţională):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K
Format personalizat – min. 176 x 250 mm 
Max. 215,9 x 355,6 mm
60 – 200 g/m2

CARACTERISTICI 
GENERALE
Cerinţe privind alimentarea 220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie Maxim: aprox. 1.380 W sau mai puţin
Imprimare activă: aprox. 470 W
În standby: aprox. 17,0 W sau mai puţin
Modul inactiv: aprox. 0,6 W sau mai puţin
Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână7

Pentru informaţii detaliate referitoare la directiva 
Lot26, vă rugăm să vizitaţi: http://www.canon-europe.
com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot Intensitate acustică3

Modul activ: simplex 63 dB sau mai puţin / duplex  
64 dB sau mai puţin
Standby: 42 dB sau mai puţin

Presiune sonoră3

Modul activ: simplex 48 dB / duplex 49 dB 
Standby: 28 dB 

Dimensiuni (l x A x H) 476 mm x 469 mm x 379 mm

Greutate Aprox. 19,0 kg 

Mediu de utilizare Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) 
Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

CONTROLER
Viteza procesorului 800 MHz x 2

Memorie 1 GB
Limbaje de imprimare UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi 93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfaţă şi conectivitate USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune 
Wireless Direct

Software şi administrarea 
imprimantei

Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat 
pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote 
de dispozitive 
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de 
eMaintenance de la distanţă, precum captura valorilor 
contoarelor, administrarea automată a consumabilelor 
şi diagnosticarea de la distanţă.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / 
uniFLOW online / uniFLOW online Express / 
uniFLOW / Application Library

Compatibilitate cu sisteme 
de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 
2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 
2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.9.5 şi superioare / Mac OS 
10.15 şi versiunile superioare
Linux5/Citrix

CONSUMABILE
Cartuşe consolidate TONER T09 negru (7.600 de pagini6)

TONER T09 cyan (5.900 de pagini6)
TONER T09 magenta (5.900 de pagini6)
TONER T09 galben (5.900 de pagini6)

ACCESORII/OPŢIUNI
Articole Modul de alimentare cu casetă AF1 (casetă pentru 

550 de coli)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu 
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu 
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1

Note:
[1] Ciclul de lucru se defineşte ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură 

lună de vârf. Utilizarea care depăşeşte ciclul de lucru recomandat poate reduce 
durata de viaţă a produsului.

[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
[3] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
[4] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terţ sau imprimarea 

direct din aplicaţie.
[5] Distribuţie doar pe web. Driverul va fi disponibil începând cu a doua jumătate a 

anului 2020.
[6] Pe baza ISO/IEC19798
[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.
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