
you can

Dolgozzon okosabban, gyorsabban, 
egyszerűbben.
Multifunkciós A4-es színes  
nyomtatás egyszerűen.

imageRUNNER 
C1028i
C1028iF



Az irodai élet korábban elképzelhetetlenül alacsony pénz-, idő- és 
energiabefektetéssel is színesebbé tehető. A Canon multifunkciós 
imageRUNNER C1028i/iF nyomtatója megfizethető, kompakt 
berendezés létére meglepően jó tulajdonságokkal dicsekedhet: 
kiváló minőségben, nagy sebességgel nyomtat A4-es lapokra, 
kezelőpanele nagyméretű, mindemellett fejlett dokumentumvédelmi 
szolgáltatásokat is nyújt.

Professzionális színes 
dokumentumok, 
problémamentesen.

Kiváló minőségű színek
Az imageRUNNER C1028i/iF-fel készített 
színes dokumentumok vonzzák a tekintetet. 
Elismerésre méltó, 2400 x 600 dpi-s 
felbontásban az Ön javaslatai kiemelkedővé, 
jelentései figyelemre méltóvá válnak, 
dokumentumalapú kommunikációja pedig 
elengedhetetlen versenyelőnyre fog szert 
tenni.

Nagyfokú termelékenység
Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxok 
küldése és fogadása – a multifunkciós 
imageRUNNER C1028i/iF-fel mindez 
gyorsan, zökkenőmentesen elvégezhető. 
A PostScript-támogatásnak köszönhetően 
a termelés hatékonysága még párhuzamos 
feladat-végrehajtás mellett is biztosított. 
A nagy teherbírású dokumentumadagolóval 
kényelmesen elvégezhetők a nagyobb 
volumenű nyomtatási feladatok – nem 
beszélve az akár 850 lapos papírkapacitásról.

iSend funkciója révén az imageRUNNER 
C1028i/iF pillanatok alatt képes fájlokat 
e-mail címekre, Windows alkönyvtár (smb), 
ftp-kiszolgálóra vagy megosztott mappákba 
továbbítani, azaz hasznos kommunikációs 
eszközként működni.

*   A percenkénti 28 fekete-fehér oldalas 
sebesség csak UFR fekete-fehér 
módban érhető el.

*   A percenkénti 28 fekete-fehér oldalas 



Hihetetlen egyszerűség
Az Easy-Scroll vezérlőtárcsával a nagyméretű, 
3,5 colos kijelző bármely funkciója erőfeszítés 
nélkül elérhető. Az eszköz használatához 
intuitív, illusztrált beállítási és hibaelhárítási 
varázslók nyújtanak útmutatást, amelyek 
bármilyen körülmények között biztosítják 
a gördülékeny, gondtalan kezelést.

Fontos méretek
Meglepődve fogja tapasztalni, milyen 
komoly teljesítményre képes ez a kompakt, 
alig 546 x 527 x 632 mm-es (Sz x Mé x Ma) 
eszköz. Jelentős eredmények érhetők el az 
innovatív Compact PDF funkció 
alkalmazásával is, amely a gyorsabb 
terjesztés érdekében érzékelhető 
minőségromlás nélkül képes az eredeti 
fájlok méretét akár 1/20-ára is lecsökkenteni. 

Környezetkímélő megoldások
Az imageRUNNER C1028i/iF alig 
60 másodperccel a bekapcsolás után 
üzemkész. Használaton kívül automatikusan 
alvó üzemmódra vált át, amelyben 
fogyasztása csekély 1,2 watt. Mindezeken túl 
az eszköz kétoldalas nyomtatásra is képes, 
így használatával papírmegtakarítás érhető 
el, egyben szakszerű benyomást keltő 
jelentések készíthetők.

Easy-Scroll vezérlőtárcsa – 
funkcióelérés erőfeszítés nélkül

Auto Colour Sensing 
technológia

**  A szervizelési és karbantartási szolgáltatásokat a Canon 
vagy a partnerhálózatának valamely tagja nyújtja.

Hatékony vezérlés, 
megbízható védelem
Az imageRUNNER C1028i/iF – megtestesítve 
a Canon Auto Colour Sensing technológiáját 
– intelligensen beazonosítja a dokumentumok 
színes oldalait. Ez elősegíti a költségek 
visszafogását, hiszen a színes nyomtatásért 
csak akkor kell fizetni, ha az valóban 
szükséges. Nem okoz fejfájást az állandó 
eszközfelügyelet sem – az eMaintenance 
funkció a megfelelő karbantartási és 
szervizszolgáltató számára bármilyen 
problémát automatikusan jelez, így azok 
gyorsabban nyernek megoldást.**

Az imageRUNNER C1028i/iF-en 
bekonfigurálható számtalan olyan, a Canon 
uniFLOW klienstechnológiájára épülő extra 
szolgáltatás, mint a használat és a társuló 
költségek nyomon követését lehetővé tévő 
Desktop Accounting, vagy a Secure Printing, 
amely a nyomtatási feladatokat az eszközön 
tárolja mindaddig, amíg a felhasználó a 
vonatkozó biztonsági eljárás keretén belül, 
azaz pl. kártyával vagy jelszóval 
igazolja magát.



Műszaki adatok: imageRUNNER C1028i & imageRUNNER C1028iF
 MŰSZAKI ADATOK 

 Típus Kombinált olvasó/nyomtató
 Eredeti maximális mérete A4
 Másolási méretek Kazetta: A4, A5
   Kézi adagoló: A5, A4, Boríték 
 Felbontás Másolás: 600 dpi x 600 dpi
   Nyomtatás: 2400 dpi-vel egyenértékű x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
   256 árnyalat
 Másolási/nyomtatási sebesség  A4: Fekete-fehér/színes: 28/21 másolat percenként *PCL/PS 

fekete-fehér 21 másolat percenként 
 Nagyítás Zoom: 50-200%
   Rögzített: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
 Első másolathoz szükséges idő kb. 12,5 mp.
 Bemelegedési idő legfeljebb 60 mp.
 Több másolat/nyomat 1–99 példány
 Kétoldalas nyomtatás Igen (beépített alapfelszerelés/A4)
 Papírsúly Kazetta: 60–120 g/m2
   Kézi adagoló: 60–176 g/m2
   Kétoldalas: 60–120 g/m2
 Kazetta A4, A5  
 Papírkapacitás (80 g/m2) 
 Normál 1 kazetta, 250 db, 60–80 g/m2-es lap
   Kézi adagoló: 100 db, 60–80 g/m2-es lap
 Opcionális 1 kazetta, 500 db, 60–80 g/m2-es lap
   Max. teljes papírkapacitás: 850 lap
 Processzor Egyedi Canon processzor, 400 MHz
 Memória 768 Mb
 Illesztőfelület Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
   Soros (TTL) az új típusú kártyaolvasókhoz (E-1, TTL soros illesztőfelület)
 Tápellátás 220–240 V AC (50/60 Hz)
 Teljesítményfelvétel (W) 1210 W
 Méretek (Sz x Mé x Ma) 546 x 527 x 632 mm 
   546 x 527 x 936 mm az opcionális kazettával
 Súly 43,3 kg csomagolással

 KÜLDÉSI FUNKCIÓ 

 Lapolvasási sebesség 
 automatikus  
 dokumentumadagolással Fekete-fehér és színes: 19, 7 ipm A4 600 dpi
 Lapolvasási felbontás  Fekete-fehér:  100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 

200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 
400x400 dpi, 600x600 dpi

    Színes:  100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 
300x300 dpi, 600x600 dpi

 Célhelyek E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM átjáró
 Címjegyzék Helyi (Max. 300) 
 Fájlformátumok  Egyoldalas   (fekete-fehér) TIFF, PDF, kereshető PDF (OCR)  

(színes) JPEG, PDF, nagy arányban tömörített PDF (OCR), 
kereshető PDF

    Többoldalas  (fekete-fehér) TIFF, PDF, kereshető PDF (OCR)  
(színes) JPEG, PDF, nagy arányban tömörített PDF (OCR), 
kereshető PDF

 Célhelyek   FAX/internetes FAX formátum (fekete-fehér): MH, MR, MMR, JBIG 
(csak FAX)

 NYOMTATÓFUNKCIÓK

 PDL UFRII LT (alapkivitel), PCL 5c/6 (alapkivitel), PS (opcionális)
 Felbontás 2400 dpi-vel egyenértékű x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
 Memória 768 Mb (a főegység processzorára támaszkodik)
 Processzor  Egyedi Canon processzor, 400 MHz  

(a főegység processzorára támaszkodik)
 Betűkészletek PCL-betűkészletek: Roman 93 (ideértve az OCR-t is) 
  PS-betűkészletek: Roman 136
 Támogatott operációs rendszer  PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/

Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 vagy újabb)
  MAC-PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb/MAC OS X (10.2.8 vagy újabb)
 Illesztőfelület Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
 Hálózati protokollok TCP/IP (LPD/RAW (9100-as port)) 
 DADF (alapkivitel)  
 Papírméret Másolás  Egyoldalas: A4R, A5R, A5, Kétoldalas: A4R
   Beolvasás   Egy- és kétoldalas: A4R, A5R, A5, 
 Papírsúly 50 g/m2 – 105 g/m2: A4, 64 g/m2 – 105 g/m2: A4-esnél kisebb 
 Eredetik maximális száma:  A4: 50 lap (80 g/m2)
 Dokumentumbeolvasási  
 sebesség (max.) Másolás Fekete-fehér és színes: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi
   Beolvasás Fekete-fehér és színes: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi

 EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK 

   Adagolóegység-kazetta-AB1
   Super G3 Fax BD-AB1 (csak a C1028i-hez)
   Kártyaolvasó-E1
   Kártyaolvasó-csatoló-F1
   Vonalkódnyomtató készlet-C1
  PS-nyomtató készlet-AK1

  Egyes képek a tiszta sokszorosítás érdekében szimuláltak. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul.
Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges műszaki 
adatokat a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. ™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő 
gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye. A Canon a legjobb eredmény 
elérése érdekében Canon hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók 
(papírok) kompatibilitási listáját. A Canon GENUINE logója a minden szempontból minőségi teljesítményt azonosítja. 
Bővebb felvilágosítás a www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology weboldalon található.
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