imageRUNNER C1225/C1225iF

•
Cenově výhodná multifunkční
zařízení pro barevné
zpracování formátu A4
s vysokou produktivitou
Tato multifunkční zařízení pro barevné
zpracování formátu A4 s širokou
paletou funkcí nabízí možnost rychlého
a efektivního zpracování dokumentů
přímo z výroby bez dalšího nastavení,
takže se můžete věnovat svým
obchodním prioritám

• Výkonná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4

nabízí možnost tisku, kopírování, barevného skenování, odesílání
a faxování1 - ideální volba pro menší podniky s vysokými požadavky

• Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí 8,9cm barevné
dotykové obrazovky LCD

• Technologie vykreslování V2 společnosti Canon (Vivid and Vibrant)
zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou

• Zařízení hladce začleníte do vašeho kancelářského prostředí díky

podpoře síťového připojení a standardů IT, jako PCL1 nebo Genuine
Adobe PS1

• Zvýšená produktivita v podobě kapacity 1 100 listů a duplexního
automatického podavače dokumentů (DADF)

• Možnost skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových
umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka

• Flexibilní tisk a skenování z mobilních zařízení např. prostřednictvím
služby Apple AirPrint™, tisku Mopria nebo aplikací pro tisk
a skenování z mobilního zařízení pro podporu efektivní práce
pracovníků na cestách

• Okamžitá, snadná instalace s průvodcem nastavením dostupným
přímo v rámci uživatelského rozhraní

• Spotřební materiál je možné měnit snadno a s menšími odstávkami
• Balení obsahuje standardní toner s výtěžností až 12 měsíců
barevného tisku2

• Jistota díky standardní záruce společnosti Canon1
• Rozšířená jazyková podpora v nabídce funkcí, ovladačích tisku
a štítcích dává možnost uživatelům ovládat zařízení ve svém
vlastním jazyce3

• V režimu spánku je spotřeba energie pouze 1 W
• Kompaktní a prostorově úsporný design

TISK

KOPÍROVÁNÍ

FAXOVÁNÍ

AirPrint™ a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.
Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF
2
Skutečné výsledky se mohou od uvedených 12 měsíců lišit v obou směrech v závislosti na míře používání. Prognóza 12 měsíců barevného
tisku vychází z měsíčního objemu tisku ve výši 1 000 stránek s 30% podílem barevných stránek a 5% pokrytím stránky A4 (ISO/IEC 24712).
Standardní výtěžnost černého toneru je 12 000 stránek. Výtěžnost žlutého, purpurového a azurového toneru je 7 300 stránek.
3
Model imageRUNNER C1225/iF je lokalizován do všech standardních evropských jazyků včetně
ruštiny, turečtiny, arabštiny, polštiny, maďarštiny, češtiny a slovenštiny. Arabské uživatelské prostředí však není podporováno.
1

SKENOVÁNÍ

•
Technické parametry

Typ stroje

Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací
/ tiskové zařízení)

Hlavní dostupné funkce

Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování standardně pro
model C1225iF
U modelu C1225 není fax k dispozici

Specifikace tiskárny

imageRUNNER C1225/C1225iF

Rozlišení skenování

Černobílé skenování: 1 00 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi,
200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi,
400 dpi, 600 dpi
Barevné skenování: 1 00 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi,
300 dpi

Oboustranné skenování

Oboustranné na oboustranné (automaticky)

Rychlost skenování

Černobíle jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi),
Černobíle oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi),
Barevně jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi),
Barevně oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Metody skenování

Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u
všech modelů.
Pull skenování: Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech
modelů.
Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů
Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených
k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních
zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada
řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání
poskytne váš obchodní zástupce.

Specifikace funkce Pull scan

Pull skenování TWAIN/WIA

Rychlost tisku (ČB/barevně)

25/25 str./min (A4 jednostranně),
26/26 str./min (A5 jednostranně),
25/25 str./min (A4 oboustranně),
26/26 str./min (A5 oboustranně)

Metoda tisku

Barevný laserový tisk

Rozlišení tisku

Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Oboustranný tisk

Automatický (standardní)

Přímý tisk

Z USB paměťového zařízení je přímý tisk dostupný
Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF

Tisk z mobilních zařízení
nebo zařízení připojených
k internetu a cloudových
služeb

Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu
je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na
vyžádání poskytne váš obchodní zástupce.

Vstup papíru (standardní)

Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m²) a víceúčelový zásobník na
100 listů (80 g/m²)

Windows XP

Vstup papíru (volitelný)

1 x kazeta na 550 listů (80 g/m2) (Kazetová podávací jednotka
AJ1)

Mac Scan (pouze TWAIN)

Maximální kapacita vstupu
papíru

1200 listů (80 g/m²).

Kapacita výstupu papíru

250 listů (80 g/m²).

Možnosti dokončování

Standardní: Třídění, dělení do skupin

Podporované typy médií

Kazeta/kazety:
Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír,
silný papír, předem perforovaný papír, obálky*
*Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1.
Víceúčelový zásobník:
Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír,
silný papír, perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky
(č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované rozměry médií

Kazeta na papír 1:
Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL)
vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)
Kazety na papír 2:
Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až
355,6 mm)
Víceúčelový zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až
355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované gramáže médií

Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m²
Oboustranně: 60 až 163 g/m2

Tiskové jazyky tiskárny

UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u modelu
C1225iF)
PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nejsou u modelu C1225
k dispozici

Písma

Kompatibilita s operačními
systémy

Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR
Písma PS: Písma Roman 136
PS/PCL není u modelu C1225 k dispozici
UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /
Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 /
Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější)
PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /
Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 /
Server 2012 / Server 2012R2
PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /
Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows8 / Windows 8.1 /
Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější)
PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější),
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 /
Windows 8.1
Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy
a prostředí (včetně prostředí AS/400, UNIX, Linux a Citrix)
naleznete na stránce http://software.canon-europe.com/.
Některá z těchto řešení jsou za poplatek.
Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP.

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
Mac OS X 10.5.8 nebo novější
*Ovladače jsou k dispozici na stránkách
http://software.canon-europe.com.
Specifikace odesílání
Volitelné / Standardní

Standardní pro všechny modely

Rozlišení při odesílání

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,
200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Místa určení

E-mail, fax (není k dispozici u modelu C1225), počítač (SMB, FTP)

Adresář / Položky rychlé
volby

LDAP (možnost hledání max 50 položek),
místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb)

Formáty souborů

SMB: JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné)
E-mail: PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné)

Volitelné sady rozšířeného
odesílání

Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat
šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů
PDF.

Technické údaje faxů
Volitelné / Standardní

Standardní u modelu C1225iF
Nedostupné pro model C1225

Rychlost modemu

Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stránku1)

Rozlišení při faxování

Standardní: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Super jemné: 200 x 400 dpi
Ultrajemné: 400 x 400 dpi

Paměť faxu

Až 512 stran 1

Rychlá volba

Max. 281

Skupinové volby / místa
určení

Max. 199 volání

Sekvenční vysílání

Max. 310 adres

Záloha paměti

Ano

Další funkce

Přeposílání faxu, Duální přístup, Faxování s PC (pouze TX)

Obecné specifikace
Doba zahřívání

Přibližně 34 sekund po zapnutí

Obnovení z režimu spánku

Max. 10 sekund

Typ rozhraní

USB 2.0 Hi-Speed,1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T,
1 x USB Host (vpředu), 1 x USB Host (vzadu), 1 x zařízení USB
Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex
SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu
www.silex-europe.com

Síťové protokoly

TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP),
IPX/SPX (NDS, Bindery)
*Podpora IPv4/IPv6

Paměť

1,0 GB

Ovládací panel

8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA

Rozměry (Š × H × V)

Standardní:
511 mm x 549 mm x 610 mm
Volitelné:
S kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x
1035 mm

Prostor na instalaci (Š × H)

852 mm x 843 mm
(hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené
kazety a přihrádky)

Hmotnost

Přibližně 44 kg včetně toneru

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F)
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Zdroj napájení

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Spotřeba energie

Maximálně: Přibližně 1,5 KW
Pohotovostní režim: Přibližně 30 W
Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně2
Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s
Typická spotřeba elektřiny (TEC) 3: 0,8 kWh

Specifikace kopírování
Rychlost kopírování
(ČB/barevně)

Viz uvedené rychlosti tisku

Doba výstupu první kopie
(FCOT) (ČB/barevně)

8,4 s / 10,5 s

Rozlišení kopírování

Skenování: 600 dpi x 600 dpi
Tisk: 600 dpi x 600 dpi

Vícenásobné kopírování

Až 999 kopií

Zmenšení / zvětšení

Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 %
Pevný poměr: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Specifikace skenování
Volitelné / Standardní

Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)

Podporované rozměry médií

A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až
356 mm (při podávání přes podavač DADF)

Podporované gramáže médií

Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m² (DADF)
Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m² (DADF)

Pouze pro model C1225 (model bez faxu)
Režim vyp.: 0,5 nebo méně (běžný režim)
Čas automatického vypnutí: 4 hodiny

•
Technické parametry

Hladina hluku
Hladina akustického tlaku 4
(referenční údaje, LpAm,
poloha okolostojících osob)

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:
Při provozu: 50 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

Software a správa tiskárny

eMaintenance: integrovaný systém RDS umožňuje vzdáleně
používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadel,
automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou
diagnostiku.
Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS):
Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI): Webové rozhraní pro
každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného
zařízení.
Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače: Nástroj
pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů
Canon

Bezpečnostní funkce

Spotřební materiál
Nádoba s tonerem

Specifikace volitelného
příslušenství

Standardní:
Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zabezpečený tisk, ID oddělení
Volitelné: Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E
Toner 34 černý / azurový / purpurový / žlutý toner
(Výtěžnost: černý 12 000 / azurový / purpurový /
žlutý 7 300 stran) 5

Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů
papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů.
Rozměry (Š × H × V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg

Hardwarová příslušenství 1

SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA

Příslušenství tisku

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk
čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Příslušenství pro zabezpečení
dokumentů

Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat
šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů
PDF.

Další možnosti

Válcová jednotka 034 (C / M / Y / K)
Zásobník odpadního toneru WT-A3:

Poznámky pod čarou
1
Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1
2
Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti
mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete
v uživatelské příručce
3

Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC)
představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne
měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star
(http://www.eu-energystar.org).

4

Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

5

Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit

511 mm

610 mm

iRC1225 / iRC1225iF
511 mm x 549 mm x 610 mm

425 mm

Podstavec s kazetou AJ1
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