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•
Termelékeny és
költséghatékony színes
A4-es többfunkciós
készülékek
Ezek a gazdag színárnyalatokat kínáló,
A4-es méretben nyomtató
többfunkciós eszközök azonnal
használatra készek, gyors és hatékony
dokumentumkezelést nyújtva,
így Ön a vállalkozás legfontosabb
aspektusaira összpontosíthat.

• Funkciógazdag, A4-es színes többfunkciós eszközök nyomtatással,
másolással, színes szkenneléssel és faxküldéssel 1 – ideális választást
jelentenek nagy igényű kisvállalatoknak.

• Egyszerű és felhasználóbarát kezelés a 8,9 cm-es színes

• A mobil munkatársak hatékonyságát rugalmas mobil nyomtatási
és szkennelési lehetőségek – mint az Apple AirPrint™ és a Mopria –,
valamint mobil nyomtatási és szkennelési alkalmazások segítik elő.

• Azonnali, egyszerű telepítés; a felhasználói felületről elérhető
a használatba helyezési útmutató.

LCD-érintőképernyő segítségével.

• A Canon V2 colour („Vivid and Vibrant”, azaz élénk és ragyogó)
képalkotási technológiája biztosítja, hogy lenyűgöző
dokumentumokat készíthessen, amelyek kiemelkednek a tömegből.

• Zökkenőmentes illeszkedés az irodai környezetbe a hálózati
csatlakozásnak és az olyan IT-szabványok támogatásának
köszönhetően, mint a PCL1 és a Genuine Adobe PS 1.

• A kellékek egyszerűen cserélhetők, így csökkenthető az állásidő.
• A csomaghoz tartozó normál festékkazetta akár 12 hónapnyi
színes nyomtatást biztosít2.

• A Canon normál jótállási feltételeinek köszönhetően nem kell
aggódnia1.

• Növelje a termelékenységét az akár 1100 lapos kapacitással és az
automatikus kétoldalas lapadagolóval (DADF).

• A beszkennelt dokumentumokat közvetlenül elküldheti számos
célhelyre, például egy e-mail címre vagy egy megosztott mappába.

• A funkciómenük, az illesztőprogramok és a címkék bővített nyelvi
támogatása lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy saját nyelvükön
használják az eszközt 3.

• Az energiafogyasztás alvó üzemmódban mindössze 1 watt.
• Kompakt és hatékony, helytakarékos kialakítás.

NYOMTATÁS

MÁSOLÁS

FAX

SZKENNELÉS

Az AirPrint™ és az AirPrint logó az Apple Inc védjegye.
Csak az imageRUNNER C12 25iF készüléken.
A tényleges érték ettől eltérhet, 12 hónapnál h ossza bb és rövidebb is lehet, az egyéni felhasználási szokások függvényében. A 12 hónapnyi színes
nyomtatás kiszámításának alapja havi 1000 oldal kinyomtatása, amelyből 30% a színes oldal és 5% az A4-es lefedettség (ISO/IEC 247 12). A normál fekete
festékkazettával 12 00 0 oldal nyomtatható. A sárga, a magenta és a ciánkék festékkazettával 7300 oldal nyomtatható.
3
Az imageRUNNER C1225/iF készülékek a hagyomá nyos európai nyelveken kívül orosz, török, arab, lengyel, magyar, c se h és szlovák nyelvű honosítással
is rendelkeznek. Az arab nyelvű felhasználói felület azonban nem támogatott.
1

2

•
Műszaki adatok

imageRUNNER C1225/C1225iF

Kés zülék típusa

Színes A4- es többf unkciós lézerkészül ék (alapkivitelben
szkenner és nyomtató)

Rendelkezés re áll ó
al apfun kciók

A C 1225iF esetében alap a nyomtatás , másolás , szkennelés ,
kül dés és fax
A C 122 5 esetén a fax nem érhető el

Nyo mtató m ű s zaki adat ai
Nyo m tatás i seb esség
(monokróm/szí nes)

25/25
26/ 26
25/25
26/ 26

lap/perc
lap/perc
lap/perc
lap/perc

(A4,
(A5,
(A4,
(A5,

egyol dalas),
egyoldalas),
kétoldalas),
kétol dalas)

Nyomtatási módszer

Színes lézers ugaras nyomtatás

Nyomtatási felbontás

2400 dpi-vel megegyező × 6 0 0 dpi, 6 0 0 dpi × 60 0 dpi

Szkennelési felbontás

Fekete-fehér beolvasás: 10 0 dpi, 150 dpi, 20 0 dpi × 100 dpi,
20 0 dpi, 30 0 dpi, 20 0 dpi × 400 dpi,
400 dpi, 6 0 0 dpi
Színes beolvas ás: 10 0 dpi, 150 dpi, 20 0 dpi × 10 0 dpi, 20 0 dpi,
30 0 dpi

Kétol dal as beolvasás

Kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)

Szkennelés sebess ége

Fekete-fehér egyol dalas: 25 kép/perc (A4, 300 dpi × 30 0 dpi ),
Fekete-fehér kétol dalas: 9 kép/ perc (A4, 300 dpi × 30 0 dpi),
Színes egyol dalas: 25 kép/perc (A4, 300 dpi × 30 0 dpi),
Színes kétol dalas: 9 kép/perc (A4, 300 dpi × 30 0 dpi)

B eo lvas ás i mó d s ze re k

Lekül déses beolvas ás: A színes küldési f unkció („Colour Send”)
az alapfelszereltség része.
Lekéréses beolvas ás: A TWAI N/ W IA lekérés es beolvas ás az
összes modell en elérhető.
B eolvas ás USB -adat hordozóra: Minden modellen elérhető
Szkennel és mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökre:
A mobil vagy internet hez csatlakoztatott es zközökre történő
beolvas ás biztosításához – igényeitől függően – a megoldás ok
széles skálája áll rendelkezésre. További inf ormáci ókért fordulj on
értékesítési képvisel őjéhez.

Lekérés es be olvas ás
m ű sza ki adat ai

TWAI N/ W IA lekéréses beolvas ás

Kétol dal as nyomtatás

Automatikus (szabványos)

Közvetlen nyo mtatás

Közvetlen nyomtatás el érhető USB -adathordozóról
Tám ogatott fájltípus ok: J PEG, TIFF, PDF

Nyomtatás mo bil telefonokról
vagy i nternet hez
cs atl akozt atott
eszközökről és fel hőalapú
szol gált at ásokból

A mobil vagy internet hez csatlakoztatott eszközökről történő
nyomtatáshoz szoftverek széles skálája áll rendelkezésre.
További inf ormációkért forduljon értékesítési képvisel őjéhez.

Papírbemenet (szabványos)

1 × 550 lapos (8 0 g/ m 2 ) kazetta, 10 0 lapos (80 g/ m 2 )
többf unkciós tálca

Wi ndows Vista, Wi ndows 7, Windows 8, Wi ndows 8.1

Papírbemenet (opcionális)

1 × 550 lapos kazetta (80 g/ m 2 ) (Cas sette Feedi ng Unit-AJ 1
egység)

M a c OS X 10.5.8 vagy újabb verzió

Maximális bemeneti
papírka pacit ás

120 0 lap (8 0 g/ m²)

Ki men eti papírkapacitás

250 lap (8 0 g/ m²)

Finiserfunkciók

Alapkivitel: Leválogatás , csoportosítás

Küldés m űszaki adat ai

Tá mo gat ot t hordozótípus ok

Kazetták:
Vékony papír, si ma papír, újrahasznosított papír, színes papí r,
vastag papír, előre lyukasztott papír, borítékok*
*B orítéktám ogatás csak az 1. standard kazettán keresztül.

Opcionális/szabványos

Valamennyi modell esetében szabványos

Küld és i felbontás

10 0 dpi, 150 dpi, 20 0 dpi × 10 0 dpi, 2 00 dpi, 3 0 0 dpi,
20 0 dpi × 4 00 dpi, 40 0 dpi, 6 0 0 dpi

Célhelyek

E- m ail, fa x (C 1225 esetén nem érhető el), PC (SM B , FTP)

Többf unkciós tálca:
Vékony papír, si ma papí r, új rahasznosított papír, színes papír,
vastag papír, előre lyukasztott papí r, fóliák, cí mkék, borítékok
(N o.10 (COM 10), Monarch, ISO-C 5, DL)

Cí mje gyzék/gyors hívások

LDAP (max. 50 kereshető),
helyi (max. 30 0, 281 gyors hívással)

Tá mo gat ot t hordozóméretek

*Az illesztőprogramok a http: //sof tware.canon- europe.co m
webhelyen érhetők el.

Fájl fo r m átu m o k

SMB: J PEG, TIFF, PDF, ko mpak t PDF, kereshető PD F
E-mail: PDF, ko mpak t PDF, kereshető PDF

O pcionális univerzális
küldésifunkció -készletek

E 1@ E PD F-kül dési biztonsági f unkciókészlet: titkosított
PD F- dokumentumok kül dése, valami nt digitális készül ék-aláírás
hozzáadás a a PD F-fájl okhoz.

2. papírkazetta:
Szabványos méret: A4, A5, B5, „ Le gal ”, „Letter”, „E xecutive”,
„Statement ”, egyedi méret (98,4–216 mm × 190,5–355,6 mm)

Fa xolás m ű szaki a dat ai

Tá mo gatot t hordozótömegek

Kazetták: 60–1 63 g/ m²
Többf unkciós tálca: 60–220 g/m²
Kétol dalas: 60 –1 63 g/ m 2

Ol dalleí ró nye lv(ek )

UFRII, PCL 5c/6, Adobe Post Scri pt 3. szint (C 122 5iF esetén
alapkivitelben)
PCL 5c/6, Adobe Post Scri pt 3. szint – C 122 5 esetén nem érhető el

Ko m patibilis operációs
rendszerek

B eolvas ás M ac számítógépen (csak TWAI N)

1. papírkazetta:
Szabványos méret: A4, A5, B5, „ Le gal ”, „Letter”, „E xecutive”,
„Statement ”, borítékok (N o.10 (COM 10), Monarch, DL)
Egyedi méret (98,4–216 mm × 190,5–355, 6 mm)

Többf unkciós tálca:
Szabványos méret: A4, A5, B5, „ Le gal ”, „Letter”, „E xecutive”,
„Statement ”, egyedi méret (98,4–216 mm × 148–355,6 mm),
borítékok (N o.10 (COM 10), Monarch, ISO-C 5, DL)

Betűkészletek

Wi ndows XP

PCL-bet űkészletek: 93 Roman, 10 bitképes , 2 OCR -bet űkészlet
PS-bet űkészletek: 136 Roman bet űkészlet
PS/ PCL a C 1225 esetén nem érhető el
UFRII: Wi ndows XP/ Server 20 03/ Vista/Server 20 0 8/
Wi ndows 7 Server 20 0 8R 2/ Wi ndows 8/ Wi ndows 8.1/
Server 20 12/Server 20 12R 2, MAC OS X (10.5.8 vagy újabb)
PCL: Windows XP/ Server 20 03/ Vista/ Server 200 8/
Wi ndows 7 Server 2008 R 2/ Windows 8/ Wi ndows 8.1/
Server 20 12/ Server 20 12R 2
PS: Windows XP/ Server 20 03/ Vista/Server 20 0 8/
Wi ndows 7 Server 2008 R 2/ Windows 8/ Wi ndows 8.1/
Server 20 12/Server 20 12R 2, MAC OS X (10.5.8 vagy újabb)
PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb, MAC OS X (10.3.9 vagy újabb),
Windows XP/ W i ndows Vista/ W i ndows 7/ Wi ndows 8/
Wi ndows 8.1
Kérjük, teki ntse meg az egyéb operációs rendszerek és
környezetek, köztük az AS/40 0, UNIX, Linux és Citrix
számára rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat:
http: //sof tware.canon- europe.com/.
Ezen megol dások némel yikét díj terheli.
Az SAP-készüléktípusok az SAP Market Place eszközön keresztül
érhetők el.

M ásolás m űsz aki adat ai
M ásol ási s ebess ég
(monokróm/szí nes)

Kérjük, teki ntse meg a megadott nyomtatásisebesség-értékeket

E ls ő má solat h oz szüks éges
idő (FCOT)
monokróm/szí nes

8,4 mp/ 10, 5 mp

M ásol ási felbontás
Többszörös más olat
Kicsi nyí tés/na gyí t ás

Opcionális/szabványos

C 1225i F esetén alapkivitel ben
C 122 5 esetén nem érhető el

M o de m s ebess ége

S uper G3 33,6 kb/s (legfeljebb 3 mp/oldal 1 )

Fa xol ás i felb o ntá s

Alapkivitel: 20 0 dpi × 10 0 dpi
Fi nom: 20 0 dpi × 20 0 dpi
Szuperfinom: 20 0 dpi × 4 00 dpi
Ultrafinom: 40 0 × 400 dpi

Fa xm e m ó ria

L egfeljebb 512 ol dal 1

Gyo rs hívás ok

Max. 281

C soport hívások/cí mzet tek

Max. 199 hívás

Körözvényadás

Max. 310 cí m

M em óri a biztonsági mentése

Igen

Egyéb szolgáltatások

Faxtovábbítás , kettős hozzáf érés , számítógépes faxolás (csak
adás)

Általános m űs zaki adat ok
Bemelegedési idő

K b. 34 másodperc a bekapcsol ástól számít va

Visszatérés alvó üzemmódból

Legfeljebb 10 más odperc

Illesztőfelület típusa

Nagy sebességű USB 2.0, 10 00 B aseT/ 100 B ase-TX/ 10 B ase-T,
1 × USB -állomás (elöl), 1 × USB -állomás (hátul), 1 × USB -eszköz
Aj ánlott külső vezeték nélküli megol dás: Silex SX- B R-4 60 0
WAN. További részletekért teki ntse meg a www.silex-europe.
com webhel yet.
TC P/IP * (LPD/ Port 910 0/ WSD/ IPP/ IPPS/ SM B/ FTP),
IPX/ SPX (N D S, Bi ndery)
*I Pv4/I Pv6-tá mogatás

Hál ózati proto kol lok

M emória

1,0 G B

Kezelő panel

8,9 cm (3 ,5 hüvelyk) át mérőj ű színes QVGA LCD -éri ntőképernyő

M éretek (szé. × mé. × ma.)

Alapkivitel:
511 mm × 5 49 m m × 610 mm
Opcionális:
Cas sette Feedi ng Unit-AJ 1 egys éggel: 511 mm × 549 mm ×
1035 mm

Telepítés hez szükséges hely
(szé. × mé.)

852 mm × 843 mm
(főegység + nyitott többf unkciós tálca + nyitott kazettafiókok)

Tömeg

Kb. 44 kg tonerrel együtt

M űködési környezet

H ő mérsékl et: 10–30 °C (50 – 8 6 °F)
Párat artalom: 20–8 0% relatív párat artalom (páralecsapódás
nélkül)

B eolvasás: 6 0 0 dpi × 60 0 dpi
Nyomt atás: 60 0 dpi × 6 0 0 dpi

Ára mforrás

2 20 –24 0 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Legfeljebb 999 más olat

Teljesít mény felvétel

Nagyítás/kicsinyítés: 25–40 0% 1% -os lépésekben
Rögzített nagyítási arány: 25%, 50% , 70%, 10 0%, 141% , 20 0% ,
40 0%

Maxi mális: Kb. 1, 5 K W
Készenl ét: K b. 30 W
Alvó üzem mód: Legfeljebb kb. 1,0 W 2
Az alvó üzemmódba állításhoz szükséges idő: 6 0 mp
J ellemző energiaf ogyasztási (Typical Electricit y C ons umpti on –
TEC) min ősítés 3 : 0,8 kWh

Opcionális/szabványos

Mi nden modellen szabványos (50 lapos D AD F)

Tá mo gatot t
hord ozóméret (ek)

A4, A5, B5, egyéni méretek: 140 –216 mm × 128–35 6 mm
(DAD F-adagolás esetén)

Csak C 1225 esetén (fax nélküli modell)
Pl ugi n nélkül: max. 0,5 W (normál üzem módban)
Pl ugi n kikapcsolási ideje: 4 óra

Támo gatott
hordozótömeg(ek)

Egyol dalas lapolvasás: 50–1 05 g/ m² (D AD F)
Kétol dalas lapolvasás: 64–1 05 g/ m² (D AD F)

Beolvasás műszaki adatai

•
Műszaki adatok

Z ajszintek H angnyomás 4
(referenciaadatok, LpAm,
a készülék közelében
tartózko dó fel használó
hel yzet ében)
Szoftverek és a nyo mt ató
kezelése

Biztonsági szolgáltatások

Kellékanya gok
Festéktartály

Hangnyomásszintek:
Aktív állapot: 50 dB
Készenl ét: Nem hall ható (kevesebb mi nt 30 dB)

Külön rendelhető op ciók
m ű sza ki adat ai

eM aint enance: A beágyazott RDS lehetővé teszi a távoli
eM aintenance -szolgáltatások i génybevétel ét, pél dául a
mérő m űs zerek állásának rögzítését, az automatikus kellékanyagkezelést és a távoli diagnosztikát.
Re mote Firm ware Sys tem (távoli fi rm ware - rendszer, G DL S):
Lehetővé teszi a firmware távoli telepítését.
Remote Us er Int erface (távoli felhas ználói felület, RU I):
Webalapú felület az egyes készülékekhez, amely elős egít a távoli
készülékkezel és és -felügyelet biztosítását.
Canon Driver Con figuration Tool (C anon illesztő program konfigurációs eszköz): Segédprogram a C anon nyo mtatóillesztőprogra mok gyári alapértékeinek megváltoztatásához.
Alapkivitel:
IP-/ M AC-cí mek szűrése, IPSEC, SNMP V 3.0, IEEE 802.1X,
biztonságos nyomtatás , részlegazonosító
Opci onális: E 1@ E PD F-kül dési biztonsági f unkciókészlet

Kazet taadagol ó -egység

N év: C assette Feedi ng Unit-AJ 1
Leírás: Opci onális kazettaadagoló- egység 1 × 550 lapos
papírkapacitással. A kazetta papírkapacitását 1 20 0 lapra növeli.
M éretek (szé. × mé. × ma.): 511 mm × 508 mm × 42 5 mm
Tömeg: Kb. 1 5 kg

1. hardvertartozékok

H AN D SE T-J 1 EU R /H AN D SE T-J 1 SA

Nyomtatásvezérlő-tartozékok

B AR CO D E PRINTING KIT- D1@ E: J et Caps technológiával
lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást.

Dokument um bi ztonsági
tartozékok

E 1@ E PD F-kül dési biztonsági f unkciókészlet: titkosított
PD F- dokumentumok kül dése, valami nt digitális készül ék-aláírás
hozzáadás a a PD F-fájl okhoz.

Egyéb opciók

Dobegység – 03 4 (B K /C/M/ Y )
WT-A3 tartó az elhasznált tonereknek:

Lábjegyzetek
1 Az ITU-T szabvány 1. sz. ábrája alapján
2 Az 1 wattos alvó üzem m ód nem mi nden körül mények között lehetséges . Bizonyos hálózati
konfigurációk és beállítások megakadályozhatják, hogy a készül ék mélyalvás üzem módba
kerüljön. K érjük, további informáci ókért tekintse meg a felhasznál ói kézikönyvet.
3

Toner 34 fekete/ciánkék/magenta/sárga festékkazetta
(kapacitás: 12 0 00 fekete-fehér/ 730 0 CMY oldal) 5

A jellemző energiafogyasztási (Typical Electricit y C ons umpti on – TEC) min ősítés a termék
jellemző, kilowattórában (k Wh) mért egyheti áramfogyasztását jelenti. A vizsgálati módszertant
az E nergy Star (http://ww w.eu- energys tar.org) dolgozta ki.

4

Az ISO 77 79- es s zabvány el őírásai nak megf elel ő névl eges zajkibocsátás .

5

5% -os fedettség alapján (A4).

A m űszaki adatok előzetes figyel meztetés nélkül megváltozhat nak

511 mm

610 mm

iRC1225/iRC1225iF
511 mm × 549 mm × 610 mm

425 mm

Cassette Feeding Unit-AJ1
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