Cenově dostupné
černobílé
kopírování
a místní tisk
imageRUNNER
2420 a 2422

Tato série šetřící místo poskytuje
vysoce efektivní černobílé kopírování
a místní tisk prostřednictvím USB
rozhraní rychlostí až 22 stránek
za minutu. Vzhledem k tomu, že
toto cenově dostupné zařízení má
možnost tisku a skenování v síti,
je ideální pro malé kanceláře.

you can
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Flexibilní
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listů
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Pěti
řádkový
LCD displej

Energeticky
efektivní
Prostorově
úsporný design

Zvýšená produktivita a efektivita

ětiřádkový podsvícený displej se
•	Psnadným
a intuitivním ovládáním
	
V
ysoce
kvaltní
• - 20 stránek zakopie
minutu imageRUNNER
2420
- 22 stránek za minutu imageRUNNER
2422

elmi rychlé reakce a návrat z režimu
•	Vspánku,
výstup první kopie po 7,9
vteřinách

Flexibilita

Šetrné k životnímu prostředí

spotřeba energie, pouhých
•	Kapacita až 1 080 listů papíru
•	N4,5ízkáwattu
v režimu spánku, šetří energii
	
F
lexibilní
podavač
papíru
až
do
formátu
A3
•
a náklady
•	Místní tisk přes rozhraní USB
•	Volitelný automatický oboustranný výstup
olitelné síťové skenování a tisk přes
•	VUFRII-LT

Cenově dostupný výkon
Kompaktní design

rostorově úsporný design přizpůsobený
•	Pmalým,
aktivním pracovním skupinám
ožnosti sešívání a oboustranného
•	Mvýstupu

• Nízké náklady (TCO)
výšená produktivita a lepší využití energie
•	Zmaximalizují
hodnotu

Specifikace: řada imageRUNNER 2400
imagerunner
2400 řada
Typ stroje
Dostupné hlavní funkce

SPECIFIKACE
TISKÁRNY
Rychlost tisku

Metoda tisku
Rozlišení tisku
Oboustranný tisk
Tisk z paměťového
média
Vstup papíru
(standardní)
Vstup papíru (volitelný)
Maximální kapacita
vstupu papíru
Kapacita výstupu papíru

Výstupní možnosti

Podporované typy médií

Multifunkční černobílé laserové zařízení
imageRUNNER 2420: Kopírování, místní tisk
(USB), volitelně tisk v síti a skenování
imageRUNNER 2422: Kopírování, místní tisk
(USB), volitelně tisk v síti a skenování
imageRUNNER 2420
Až 20 stránek za minutu (A4) / Až 10 stránek za
minutu (A3)
imageRUNNER 2422
Až 22 stránek za minutu (A4) / Až 11 stránek za
minutu (A3)
Monochromatický laserový tisk
600 x 600 dpi
Volitelné - Automatické
Nepodporováno

Jazyk(y) popisu stránek
Písma
Kompatibilita
s operačními systémy

Specifikace
skenování
Volitelné / Standardní
Typ
Podporované
rozměry médií
Podporované
hmotnosti médií

Standardně:

250 listů (A4) / 100 listů (A3)

Se sešívacím
finišerem:
S vnitřním děleným
zásobníkem:

Až 30 sad se sešíváním nebo
770 listů bez sešívání (A4)
Zásobník A
Až 100 listů (A4) /
50 listů (A3)
Zásobník B
Až 250 listů (A4) /
100 listů (A3)
Dělení do skupin, Otočení
Třídění, Dělení do skupin,
Sešívání
Dělení do skupin, Otočení

Standardně:
Volitelný sešívací
finišer:
Volitelný vnitřní
dělený zásobník:
Kazeta/kazety:

Kazeta/kazety:
Víceúčelový
zásobník:

Podporované
hmotnosti médií

Doba výstupu první
kopie (FCOT)
Rozlišení kopírování
Vícenásobné kopírování
Zmenšení / zvětšení
Další funkce

kazeta na 250 listů
víceúčelový zásobník na 80 listů
3 x kazeta na 250 listů
1080 listů

Víceúčelové
zásobníky:

Podporované
rozměry médií

Specifikace
kopírování
Rychlost kopírování

Kazeta/kazety:
Víceúčelový
zásobník:
UFRII-LT(Standard)

Rozlišení skenování
Oboustranné skenování
Rychlost skenování

Obyčejný papír, recyklovaný
papír, barevný papír, silný
papír, tenký papír
Obyčejný papír, recyklovaný
papír, barevný papír,
silný papír, tenký papír,
transparentní papír, štítky,
obálky: Č.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5,DL
A3 / B4 / A4 / A4R / B5 /
B5R / A5
Standardní rozměry:
A3 / B4 / A4 /A4R /B5 /B5R /
A5 /A5R, Nastavitelné rozměry
(Š x D):
min 95 mm x 148 mm /
max: 297 mm x 432 mm,
Obálky:
Č.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5,DL
64 až 90 g/m2
64 až 128 g/m2

Metody skenování

Specifikace funkce
Pull scan

Základní
specifikace
Doba zahřívání
Typ rozhraní
Síťové protokoly
Rychlost procesoru
Paměť
Pevný disk
Ovládací panel
Rozměry (Š x H x V)
Prostor na instalaci
(Š x H)
Hmotnost
Zdroj napájení
Spotřeba energie
Hladiny hluku

Nejsou podporována žádná písma PS ani PCL
UFRII-LT: Windows® 2000 / XP / Server 2003 /
Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2,
MAC OS X (10.4.9 nebo novější), Linux.

Software a správa
tiskárny

Bezpečnostní funkce

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
imageRUNNER 2420
Až 20 kopií za minutu (A4) / Až 10 kopií za minutu
(A3) imageRUNNER 2422
Až 22 kopií za minutu (A4) / Až 11 kopií za
minutu (A3)
Přibližně 7,9 sekund nebo méně
Až 600 x 600 dpi
Až 99 kopií
25 - 400 %, odstupňováno po 1 %
Dělení do skupin, Otočení, Třídění, (s volitelným
finišerem Sešívání), 4 v 1, Kopírování dokladů
Volitelné - (vyžaduje volitelný adaptér NW IF
ADAPTER IN-E14)
Skenovací deska pro barevné skenování a volitelný
duplexní automatický podavač dokumentů (DADF)
A4, A4R, A3, A5, Vlastní velikosti (Š x D):
Max 297 mm x 420 mm Min. 148 mm x 210 mm
Jednostranné /
52 až 105 g/m2
Oboustranné
skenování:
Skenování podle
37 až 128 g/m2
papíru:
až 300 x 300 dpi černobíle i barevně
oboustranné do oboustranné (automatické)
Černobíle:
Až 20 obrazů za minutu (A4)
Barevně:
Až 6 obrazů za minutu (A4)
Push Scan:
Nepodporováno
Pull Scan:
Skenování TWAIN Pull
Skenování na
Nepodporováno
USB paměť:
Ovladač TWAIN přes síť
Podporované operační systémy: Windows 2000/
Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows
Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7,
(32bitový, 64bitový v režimu kompatibility)
Přibližně 13 vteřin nebo méně od zapojení
napájení. Přibližně 1 vteřina nebo méně
z režimu spánku
USB 2.0
Volitelný adaptér 10BASE-T/100BASE-TX
(NW IF ADAPTER IN-E14)
TCP/IP (LPD/HTTP), podpora IPv4/IPv6
150 Mhz
64 MB (sdílená)
Ne
5 řádkový monochromatický LCD displej
622 mm x 638 mm x 580,4 mm
1 018 mm x 1 249 mm
Přibližně 37,9 kg
220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz)
Maximum: Přibližně 1373 W
Režim spánku: Přibližně 4,5 W nebo méně
Hlučnost1
Provoz:
iR2422: 66,7 dB nebo méně
iR2420: 66,0 dB nebo méně
Pohotovostní režim:
43 dB nebo méně
iWMC - Centralizované nástroje správy zařízení
Network ScanGear
NetSpot Device Installer
Remote User Interface (RUI)
Správa podle ID oddělení
IP/ Mac filtrování adres, ID oddělení
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Kazety s tonerem
Specifikace
volitelného
příslušenství
Sešívací finišer

Jednotky kazetového
podávání

Doplňující
volitelné
příslušenství
Doplňující volitelné
příslušenství

Černý toner C-EXV 14: (8 300 stránek2)

Název: Sešívací finišer-U2
Počet zásobníků: Jednopřihrádkový zásobník +
Volitelný zásobník (vnitřní)
Kapacita zásobníku: 770 listů (A4 / A5 / A5R),
380 listů (A4R / A3)
Maximální sešívací kapacita: Až 50 listů (A4),
Až 30 listů (A3, A4R)
Hmotnost papíru: 64 až 128 g/m2
Místa sešívání: Jedno (levý horní roh)
Rozměry (Š x H x V):
460 mm x 520 mm x 300 mm
Prostor pro instalaci (Š x H): 1 065 mm x 765 mm
(s vysunutými zásobníky)
Hmotnost: Přibližně 10,0 kg
Název: Kazetové moduly-J1, a -K1
Kapacita papíru: 1 x Kazeta na 250 listů (J1),
2 x Kazeta na 250 listů (K1)
Rozměry (Š x H x V):
580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1),
580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1)
Hmotnost: Přibližně 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)

Jednotka oboustranného tisku-A1: Poskytuje
možnost oboustranného tisku
Síťový modul-E14: Poskytuje možnost tisku a
skenování
Přední podávací kazeta-AC1: Zásobník na dalších
250 listů pro všechny kazety
Vysoký podstavec iR2016/20: Zvyšuje pozici
zařízení, aby ho bylo možno použít v kombinaci
zařízení imageRUNNER 2420/2422
a podávacího modulu-J1
Nízký podstavec iR2016/20 Plain Pedestal Low:
Zvyšuje pozici zařízení, aby ho bylo možno použít
v kombinaci zařízení imageRUNNER 2420/2422
a podávacího modulu-J1+ K1
Přídavný zásobník finišeru-C1: Přídavný zásobník
pro finišer-U2
Sponky-J1 pro sešívací finišer: Sponky pro finišer-U2
Sada pro napájení-Q: Jednotka napájení. (Vezměte
prosím na vědomí: Při užívání jednoho nebo více z
následujících volitelných příslušenství potřebujete
pouze jednu volitelnou sadu pro napájení-Q1:
Finišer-U2 a kazetový podávací modul-K1)
Vnitřní dvojcestný zásobník-E2: Dodatečný výstupní
zásobník

Poznámky pod čarou
[1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779
[2] Založeno na 6 % pokrytí
Pro lepší srozumitelnost jsou některé obrázky simulacemi. Veškeré údaje
jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon.
Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení
produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit.
Označení ™ a ®: Veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich
trzích nebo v jejich zemích.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

