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Multifunkciós nyomtató
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Kiváló színes dokumentumok egyszerűen
Sosem volt ilyen egyszerű és gazdaságos a színeket irodájában
munkába állítani, mint most. A Canon iRC1021i multifunkciós készüléke
meglepően nagy teljesítményű kis méretéhez képest. Minőségi A4-es
nyomatokat állít elő gyorsan, kezelőpanelje az igényekhez igazítható,
kiváló a dokumentumok biztonsága terén is – mégis megfizethető.

Színek könnyedén

Színek gyorsan

iRC1021i
Gyönyörű színek

Méretek

Elkötelezettség a természetért

Az iRC1021i színes nyomatai biztosan
magukra vonják mindenki figyelmét. A
megnyerő 2400 x 600 dpi-s felbontás
ajánlatait ellenállhatatlanná teszi,
jelentéseit biztos figyelembe veszik, mert
dokumentum-kommunikációs színvonala
a kritikus versenyszint fölé kerül.

Meglepő, hogy egy ilyen nagy képességű
készülék mérete csupán 546 x 527 x 632 mm
(sz. x mé. x ma.). Új kompakt
Kompakt PDF funkciónk a fájl méretét
PDF
1/20-ára csökkenti, ezáltal
funkció
sokkal gyorsabb az információ
áramlása, anélkül, hogy a minőség jelentősen
romlana.

A bekapcsolás után az iRC1021i egy
perc múlva kész a működésre. Bizonyos
idejű tétlenség után a nyugalmi állapot
érvényre jut. Ekkor a fogyasztás csak
1,2 W. A kétoldalas nyomtatás a
papírtakarékosságon felül a dokumentumok
professzionális megjelenését is biztosítja.

Termelékeny
Nyomtatás, másolás, beolvasás, adás
vagy fax* – mindez gyors
21 oldal/ és egyszerű az iRC1021i
multifunkciós géppel. A színes
perc
és fekete-fehér nyomtatás
sebessége 21 oldal percenként.
A robosztus dokumentumadagoló és a 850
lap kapacitású papírellátás nagy nyomtatási
munkák igényit is kényelmesen kielégíti.
Az értékes iSend kommunikációs
funkció lehetővé teszi, hogy az iRC1021i
elküldjön fájlokat e-mail címre,
munkaasztalra, ftp- és fájlszerverre.

Mindig könnyű
A nagy, 3,5 hüvelykes kijelző és az Easy-Scroll
vezérlőtárcsa minden funkció elérését
egyszerűvé teszi. Magától értetődő illusztrált
beállítási és hibaelhárítási varázslók mutatják,
hogyan kell a gépet használni, így a kezelés
mindig problémamentes.

Hatékony irányítás,
hatásos védelem
Az iRC1021i gépben működik a Canon
színességérzékelő funkciója, mely minden
oldalnál megvizsgálja, vajon tartalmaz-e
az adott oldal színes részt. A költséget ez a
funkció lecsökkenti, mert a színekért csak
akkor fizet, ha valóban használja őket. Nincs
szükség a készülék állandó figyelésére,
mivel az eMaintenance automatikusan jelent
minden problémát a karbantartást szolgáltató
szeervezethez a gyors megoldás érdekében.**
Az iRC1021i használható a Canon uniFLOW
Output Manager programjával, mely
egy sor extra funkciót végez. Lehetőség
van a használat és a költségek nyomon
követésére, a védett nyomtatásra, mellyel a
dokumentumot megőrzi a kíváncsi szemek
elöl, míg a jogosult felhasználó nem
azonosítja magát kártyával vagy jelszóval.

* Külön vásárolható ** A szolgáltatást és a karbantartást a Canon vagy partnereinek hálózata látja el.
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Az Easy-Scroll tárcsa egyszerűvé teszi a funkciók elérését.

Az iRC1021i műszaki adatai
Típus
Legnagyobb dokumentum
Másolati méret
Felbontás

Másolási/nyomtatási sebesség
Nagyítás
Első másolat ideje
Bemelegedési idő
Példányszám
Kétoldalas nyomtatás
Papírsúly

Kazetta
Papírkapacitás (80 g/m2)
Alapkiépítés
Kiegészítő
Processzor
768 MB memória
Csatlakozás
Tápellátás
Teljesítményfelvétel
Méretek (sz. x mé. x ma.)
Tömeg
KÜLDÉSI FUNKCIÓ
Beolvasási sebesség ADF-fel
Beolvasási felbontás

Rendeltetési helyek típusai:

asztali
A4
Kazetta: A4, A5
Kézi adagoló: A5, A4, Boríték
Másolás: 600 dpi x 600 dpi
Nyomtatás: 2400 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
256 árnyalat
A4: F-f 21 m/p / Színes 21 m/p
Zoom: 50-200%
Kötött arány: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
kb. 12,5 mp
60 mp vagy kevesebb
1 - 99 lap
Igen (alapfunkció/A4)
kazetta: 60 - 120 g/m²
Kézi adagoló: 60 - 176 g/m²
Kétoldalas: 60 - 120 g/ m²
A4, A5
250 lap x 1 kazetta, 60 - 80 g/m²
Kézi adagoló: 100 lap, 60 - 80 g/²
500 lap x 1 kazetta 60 - 80 g/m²
Legnagyobb papírkapacitás: 850 lap
Canon Custom Processor 400 MHz
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Soros I/F (TTL) az új kártyaolvasóhóz (E-1, TTL soros interfész)
220-240 V (50/60 Hz)
1210 W
546 x 527 x 632 mm
546 × 527 × 936 mm a kiegészítő kazettával
43,3 kg, CRG beleszámítva

F-f. és színes: 19,7 kép/mp, A4, 600 dpi
F-f.: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Színes: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
600 x 600 dpi
E-mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
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Címjegyzék
Fájl formátum

NYOMTATÓ FUNKCIÓ
PDL
Felbontás
Memória
Processzor
PCL betűtípus
Használható operációs rendszerek

Csatlakozás
Hálózati protokoll
DADF (alapfelszerelés)
Papírméret
Másolás
Beolvasás
Papír súlya
Dokumentumok legnagyobb száma
Dokumentum
Beolvasási sebesség (legnagyobb)
Másolás
Beolvasás

Helyi (legfeljebb 300)
Egyoldalas:
(F-f.) TIFF, PDF, Kereshető PDF (OCR) (Színes)
JPEG, PDF, Nagy tömörítésÐ PDF (OCR), Kereshető PDF
Többoldalas:
(F-f.) TIFF, PDF, Kereshető PDF (OCR) (Színes)
JPEG, PDF, Nagy tömörítésű PDF (OCR), Kereshető PDF
FAX/Internet FAX formátum (F-f.): MH, MR, MMR, JBIG (csak FAX)

UFRII LT , PCL 5c/6
2400 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
768 MB (a főegység processzorát használja)
Canon Custom Processzor 400 MHz (a főegység processzorát használja)
Roman 80 (OCR is)
PCL: Windows 2000/XP/2003 Server/VISTA/2008 Server
UFRII LT: 2000/XP/2003Server/VISTA /2008 Server,
Mac OS 10.2.8 – 10.4.3
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP(LPD/RAW/Port9100)

Egyoldalas: A4R, A5R, A5, Kétoldalas: A4R
Egy- és kétoldalas: A4R, A5R, A5
50 g/m² - 105 g/m²: A4, 64 g/m² - 105 g/m²: A4 alatt
A4: 50 lap (80 g/m2)

F-f. és színes: 19,7 kép/perc, A4, 600 dpi/300 dpi
F-f. és színes: 19,7 kép/perc, A4, 600 dpi/300 dpi
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EGYÉB KIEGÉSZÍTOK
CFU-Ab1 kazettás adagolóegység
SG3F Bd-Ab1 faxkártya
CR-E1 kártyaolvasó
CR Attnt-F1 kártyaolvasó
BPK-C1 Vonalkód nyomtató készlet
Néhány kép a reprodukció tisztasága érdekében szimuláció. Minden adat a Canon szabvány tesztmódszerein alapul.
Ezt a szórólapot és a termék műszaki adatait a termék piaci indulása előtt készítettük el. A jellemzők bejelentés nélküli
megváltoztatásának jogát fenntartjuk. ™ és ®: Minden cégnév és terméknév a megfelelő gyártó márkaneve vagy bejegyzett
márkaneve a megfelelő piacokon és országokban. A Canon ajánlja Canon nyomathordozók használatát a legjobb eredmény
érdekében. Kérjük, ellenőrizze a hordozó kompatibilitási listán, melyik papírtípus használata ajánlott. A Canon GENUINE
embléma a teljesítmény minden tekintetében a minőség garanciája. Több információt a www.canon-europe.com/Canon_
Copier_Consumable_Technology címen találhat.

