imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P

•

Älykkäät ja joustavat
A4-värimonitoimilaitteet*,
jotka tarjoavat monipuolista
yhdistettävyyttä
imageRUNNER ADVANCE C255/C355 -sarjan
suorituskykyiset A4-monitoimilaitteet tarjoavat
isompien, osastokäyttöön tarkoitettujen
A3-laitteiden toiminnot kompaktissa paketissa.
Ne ovat täydellinen valinta kiireisille työryhmille,
jotka tarvitsevat pienikokoisen, mutta tehokkaan
laitteen.

Pidä kustannukset kurissa:
• Kokonaistulostuskustannuksia vähentämään suunniteltu
teknologia
• Käyttäjien toiminnan seuranta helpottaa
tulostuskäyttäytymisen valvontaa
• Laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti
toimintojen tasolla*
• Valinnaisen IP-faksin käyttö alentaa asiakirjojen siirtämiseen
liittyviä kustannuksia*
• Saumaton integrointi tulostuksenhallintaratkaisuihin
(esim. uniFLOW)
• Etävianmääritys ja -tuki auttavat alentamaan kustannuksia
minimoimalla käyttökatkokset ja IT-ongelmien ratkaisemiseen
kuluvan ajan
• Keskitetty, etäkäyttönä tapahtuva selkeä laitteiden- ja
laitteistonhallinta

TULOSTUS

*C355P-malli on pelkkä tulostin

C355P-malli on
pelkkä tulostin

KOPIOINTI

Tue mobiilityöskentelyä:
• Pilvipalvelujen tuki mahdollistaa asiakirjojen tallentamisen
verkkoon, jolloin ne ovat käytettävissä mistä ja milloin tahansa
• Turvatulostus vakiona
• Laitteet tukevat alan yleisimpiä standardeja (esim. Apple
Airprint® ja Mopria®)
• Vieraskäyttäjät voivat tulostaa suoran yhteyden kautta
• Laitteet tarjoavat monipuolisen tuen älylaitteiden liittämistä
varten (esim. valinnainen Bluetooth)
• Jokapäiväiset työnkulut eivät vaadi tietokonetta, vaan ne
voidaan suorittaa älylaitteiden avulla
• Voit lähettää tietoja älylaitteesta imageRUNNER ADVANCE
C255/C355 -sarjan laitteisiin ja päinvastoin

FAKSAUS

SKANNAUS

Valinnainen
lisävaruste kaikissa
monitoimilaitemalleissa

Suojaa luottamukselliset tiedot:
• Palkittu älykäs käyttäjien todennus mahdollistaa laitteiden
käytön hallinnan ilman, että tuottavuus ja käyttömukavuus
kärsivät
• Laitteiden toimintoja voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti
asiattoman käytön estämiseksi
• Turvatulostus ja -postilaatikko parantavat asiakirjojen
luottamuksellisuutta
• IPsec-protokolla, porttien suodatus ja SSL-teknologia
takaavat verkossa kulkevien tietojen turvallisuuden
• Monipuoliset vakiona ja valinnaisena saatavat asiakirjojen
tietoturvaominaisuudet estävät arkaluontoisten tietojen
valtuuttamattoman jakelun
• Laitteet tarjoavat luokkansa ensimmäisen tietojen katoamisen
ehkäisyn sekä tulosteiden, kopioiden, skannausten ja faksien
tarkastuksen uniFLOW-ratkaisun avulla*
Tehosta asiakirjatyönkulkuja:

• Isokokoisen värikosketusnäytön intuitiivinen käyttöliittymä
tarjoaa älypuhelimista tuttua käytettävyyttä

• Edistyksellinen mukautettavuus mahdollistaa yksilöllisen

käyttäjäkokemuksen, joka on räätälöitävissä jokaisen
käyttäjän työnkulun tarpeisiin
• Helppo ja nopea skannaus taltioi vaivattomasti
paperipohjaiset asiakirjat*
• Voit skannata asiakirjoja ja muuntaa ne haettaviksi
PDF-tiedostoiksi tai Microsoft® Word - tai Microsoft®
PowerPoint -tiedostoiksi. Yhden pyyhkäisyn automaattiseen
syöttölaitteeseen mahtuu kerrallaan jopa 100 kaksipuolista
originaalia*
• Valinnaisena viimeistelyvaihtoehtona saatava automaattinen
nidonta säästää aikaa ja vaivaa
Saavuta vaikuttava lopputulos:
• Kestävät ja suorituskykyiset laitteet (materiaalikapasiteetti
jopa 2 300 arkkia) ovat täydellinen ratkaisu kiireisten
työryhmien tarpeisiin
• V2 (Vivid & Vibrant) -tulostusteknologia takaa, että asiakirjasi
tekevät vaikutuksen ja erottuvat aina edukseen

Hallitse laitteita tehokkaasti:
• Laitteet soveltuvat pienten työryhmien käyttöön, ja ne voidaan
sijoittaa valitusta kokoonpanosta riippuen joko pöydälle tai
lattialle
• Laitteet tukevat alan yleisimpiä standardeja (esim. PCL ja
Adobe PostScript), jolloin saumaton integrointi onnistuu
ongelmitta
• Laitteet jakavat samat resurssit (esim. faksi) muiden samassa
verkossa olevien imageRUNNER ADVANCE -laitteiden
kanssa*
• Laitteet toimivat yhteistyössä yrityksen sisäisten sovellusten
sekä pilvipohjaisten ulkoisten järjestelmien kanssa
• Canonin MEAP-alusta mahdollistaa prosessien optimoinnin
integroitumalla tehokkaisiin asiakirjojen, skannauksen ja
tulostuksen hallintaratkaisuihin*
• Canonin laitehallintatyökalut mahdollistavat kaikkien
laitteiden hallinnan ja päivittämisen, laitteiden tilan
ja kulutustarvikkeiden tarkistamisen, virrankatkaisun,
mittarilukemien keruun sekä osoitekirjojen ja tulostinajureiden
hallinnan keskitetysti saman käyttöliittymän kautta
• Helppokäyttöiset huoltovideot ja laitteiden tilasta kertovat
ilmoitukset on suunniteltu minimoimaan käyttökatkokset
ja varmistamaan, että laitteissa on aina riittävästi
kulutustarvikkeita
Suojele ympäristöä:
• Luokkansa alhaisin tyypillinen energiankulutus (TEC-arvo)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,8 W
• Laitteiden valmistuksessa on hyödynnetty kierrätettyjä
materiaaleja ja biomuoveja, ja niiden suunnittelussa
on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristövaikutusten
minimointiin
• ENERGY STAR® -hyväksyntä
• Sarjan laitteet täyttävät tiukat Blue Angel -vaatimukset
(ei koske C355i- ja C355P-malleja)
• Oletusasetuksena oleva kaksipuolinen tulostus, turvatulostus
sekä mahdollisuus lähetettyjen tulostustöiden esikatseluun
ja tulostusasetusten muokkaamiseen laitteella minimoivat
jätteen määrän

*C355P-malli on pelkkä tulostin

Laitekokoonpanovaihtoehdot

NITOVA VIIMEISTELIJÄ Z1
• 1 taso, kapasiteetti 500 arkkia
• Enintään 30 arkin (80 g/m2)
kulmanidonta

iR ADV C255i/C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AJ1

KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AK1

KASETTIMODUULI
AE1

• Enintään A4-kokoiset
arkit
• 60–163 g/m2 painavat
materiaalit
• 550 arkkia (80 g/m2)
• Lattialla seisova malli

• Enintään A4-kokoiset
arkit
• 60–163 g/m2 painavat
materiaalit
• 3 × 550 arkkia (80 g/m2)
• Lattialla seisova malli

• Enintään A4-kokoiset
arkit
• 60–163 g/m2 painavat
materiaalit
• 1 × 550 arkkia (80 g/m2)
• Pöytämalli

JALUSTA F1
 orottaa laitetta; ei
•K
kasvata materiaalikapasiteettia
• Lattialla seisova malli

•
Tekniset tiedot

Pääyksikkö
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Käyttöjärjestelmä

Laitteen tyyppi

Värilasermonitoimilaite1

Tärkeimmät toiminnot

Tulostus, kopiointi 1, skannaus1, lähetys1, tallennus ja faksi2

Suorittimen nopeus

Canon Dual Custom Processor (jaettu) 1,75 GHz

Ohjauspaneeli

25,6 cm:n (10,1 tuumaa) TFT LCD WVGA -värikosketusnäyttö

Muisti

Vakio: 3,0 Gt RAM

Kiintolevy

Vakio: 250 Gt

Liitännät

VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton
lähiverkko (WLAN) (IEEE 802.11 b/g/n); valinnainen: NFC,
Bluetooth Low Energy
MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) × 1, USB 3.0 (isäntä) × 1, USB 2.0
(laite) × 1; valinnainen: sarjaliitäntä, kopioinnin hallintaliittymä

Materiaalinsyöttö (vakio)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
550 arkin kasetit (80 g/m²)
100 arkin monikäyttötaso (80 g/m²)

Kopioinnin tekniset tiedot1
Kopiointinopeus

iR-ADV C355iFC:
4 × 550 arkin kasetti (80 g/m²)
100 arkin monikäyttötaso (80 g/m²)
Materiaalinsyöttö (valinnaiset
lisävarusteet C255i-/C355i-/
C355P-malleille)

550 arkin kasetit (80 g/m2) (KASETTIMODUULI AE1)
550 arkin kasetit (80 g/m2) (KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AJ1)
3 × 550 arkin kasetti (80 g/m2) (KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AK1)

Enimmäismateriaalinsyöttökapasiteetti

2 300 arkkia (80 g/m²)

Materiaalinluovutuskapasiteetti

Ilman viimeistelijää: 250 arkkia (A4, 80 g/m²)
Viimeistelijää käytettäessä: enintään 500 arkkia (A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalipainot

iR-ADV C355i/C355iFC:
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)
iR-ADV C255i: enintään noin 6,9/9,4 sekuntia
iR-ADV C355i/C355iFC: enintään noin 5,1/6,9 sekuntia

Kopiointitarkkuus

Skannaus: 600 dpi × 600 dpi
Tulostus: enintään 2 400 dpi:tä vastaava × 600 dpi

Useita kopioita

Enintään 999 kopiota

Suurennus

25–400 % (1 %:n välein)

Lajittelu, ryhmittely
Ulkoista viimeistelijää käytettäessä: lajittelu, ryhmittely, offset,
nidonta

Esiasetetut pienennykset

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

Esiasetetut suurennukset

141 %, 200 %, 400 %

Kasetti:
Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi,
kierrätyspaperi, esirei’itetty paperi, kova paperi, kirjekuoret*
*Kirjekuorten syöttö on mahdollista ainoastaan vakiokasetin
1 kautta

Skannauksen tekniset tiedot1

Kasetti 1:
Vakiokoko: A4, B5, A5, kirjekuoret (Nro 10 (COM 10), Monarch,
ISO-C5, DL)
Mukautettu koko: 98 mm × 190,5 mm – 216 mm × 355,6 mm
Monikäyttötaso:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm × 148 mm – 216 mm × 355,6 mm
Kirjekuoret: Nro 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Kirjekuorten mukautettu koko: 98 mm × 148 mm – 216 mm ×
355,6 mm
KASETTIMODUULI AE1:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm × 190,5 mm – 216 mm × 355,6 mm
KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AJ1:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm × 190,5 mm – 216 mm × 355,6 mm
KASETTISYÖTTÖYKSIKKÖ AK1: (Vakiona C355iFC-mallissa):
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm × 190,5 mm – 216 mm × 355,6 mm
Kasetti:
60–163 g/m²

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn automaattinen kaksipuolisten originaalien
syöttölaite

Pull-skannauksen tekniset
tiedot

Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 /
Server 2012 R2

Skannaustarkkuus

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

Hyväksytyt originaalit

Tason materiaalikoot: arkki, kirja, kolmiulotteiset esineet
Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, B5, A5, A6
Syöttölaitteen materiaalipainot:
Yksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² / 64–128 g/m² (MV/väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² / 64–128 g/m² (MV/väri)

Skannaustapa

Lähetystoiminto vakiona kaikissa malleissa
Skannaus USB-muistitikulle: vakiona kaikissa malleissa
Skannaus matkapuhelimiin ja Internetiin liitettyihin laitteisiin:
mobiililaitteisiin ja Internetiin liitettyihin laitteisiin skannaamista
varten on tarpeistasi riippuen saatavilla useita eri ratkaisuja.
Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi
Skannaus pilvipohjaisiin palveluihin: pilvipohjaisiin palveluihin
skannaamista varten on tarpeistasi riippuen saatavilla useita eri
ratkaisuja. Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi
TWAIN/WIA-Pull-skannaus vakiona kaikissa malleissa

Skannausnopeus (MV/väri, A4)

Virran kytkemisestä: iR-ADV C255i: enintään 34 sekuntia3
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: enintään
30 sekuntia3

Yksipuolinen skannaus (MV): 50 mallisivua/min (300 dpi × 300 dpi) /
50 mallisivua/min (300 dpi × 600 dpi)
Yksipuolinen skannaus (väri): 50 mallisivua/min (300 dpi × 300 dpi) /
50 mallisivua/min (300 dpi × 600 dpi)
Kaksipuolinen skannaus (MV): 100 mallisivua/min
(300 dpi × 300 dpi) / 100 mallisivua/min (300 dpi × 600 dpi)
Kaksipuolinen skannaus (väri): 100 mallisivua/min
(300 dpi × 300 dpi) / 100 mallisivua/min (300 dpi × 600 dpi)

Materiaalikapasiteetti

100 arkkia (80 g/m²)

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
Pikakäynnistystilasta: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: enintään
4 sekuntia4

Kaksipuolinen skannaus

Kaksipuolisesta kaksipuoliseen (automaattinen)

Lähetyksen tekniset tiedot1

Monikäyttötaso:
60–220 g/m²
Kaksipuolinen:
60–163 g/m²
Lämpenemisaika

Mitat (L × S × K)

iR-ADV C355P: 511 mm × 651 mm × 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm × 651 mm × 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm × 651 mm × 1 064 mm

Asennustila (L × S)

852 mm × 908 mm (peruskokoonpano: DADF-syöttölaite
+ monikäyttötaso avattuna)
1 407 mm × 908 mm
(täydellinen kokoonpano: DADF-syöttölaite + NITOVA
VIIMEISTELIJÄ Z1 +
monikäyttötaso avattuna)

Paino

iR-ADV C355P: noin 42 kg (mukaan lukien väriaine)
iR-ADV C255i/C355i: noin 49 kg (mukaan lukien väriaine)
iR-ADV C355iFC: noin 68 kg (mukaan lukien väriaine)

Valinnainen/vakio

Vakiona kaikissa monitoimilaitemalleissa

Kohde

Sähköposti-/Internet-faksi (SMTP), SMB, FTP, WebDAV,
postilaatikko, Super G3 -faksi (saatavana valinnaisena
iR-ADV C255i - ja C355i -malleihin), IP-faksi (valinnainen)

Osoitekirja/pikavalinnat

LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)

Lähetystarkkuus

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

Viestintäprotokolla

Tiedosto: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Sähköposti-/Internet-faksi: SMTP, POP3, I-Fax (yksinkertainen,
täydellinen)

Tiedostomuoto

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (pakattu, hakukelpoinen, suojattu,
verkko-optimoitu, PDF A/1-b), XPS (pakattu, hakukelpoinen),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Tulostuksen tekniset tiedot
Tulostustapa

Laserväritulostus

Tulostusnopeus

iR-ADV C255i:
25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

Tulostustarkkuus

1 200 dpi × 1 200 dpi:tä vastaava

Sivunkuvauskielet

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (vakio)

Kaksipuolinen tulostus

Automaattinen (vakio)

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja
pilvestä

Fontit

iR-ADV C255i:
25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

Ensimmäisen kopion
tulostusaika

Monikäyttötaso:
Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi,
kierrätyspaperi, esirei’itetty paperi, kalvot, kova paperi, kirjekuoret
Tuetut materiaalikoot

UFRII: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 /
Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 tai uudempi)
PCL: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 /
Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016
PS: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 /
Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 tai uudempi)
PPD: MAC OS 9.1 tai uudempi, MAC OS X (10.3.9 tai uudempi),
Windows Vista/7/8/8.1/10
SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta.
Tarkista tulostusratkaisujen saatavuus muille käyttöjärjestelmille
ja -ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) osoitteesta
http://www.canon-europe.com/support/business-productsupport.
Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.

Suoratulostus USB-muistitikulta, Advanced Space -tallennustilasta
sekä etäkäyttöliittymän ja verkon kautta5
Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS.
Mobiililaitteista ja Internetiin liitetyistä laitteista sekä
pilvipohjaisista palveluista tulostamista varten on tarpeistasi
riippuen saatavilla erityyppisiä ohjelmistoja ja MEAP-pohjaisia
ratkaisuja.
Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi
PCL-fontit: 93 latinalaista fonttia, 10 bittikarttafonttia,
2 OCR-fonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japani, korea,
yksinkertaistettu kiina ja perinteinen kiina), viivakoodifontit**
PS-fontit: 136 latinalaista fonttia
*Vaatii valinnaisena lisävarusteena saatavan KANSAINVÄLISEN
PCL-FONTTISARJAN A1
**Vaatii valinnaisena lisävarusteena saatavan
VIIVAKOODITULOSTUSSARJAN D1

Valinnainen: PDF (Trace and Smooth, salattu), PDF/XPS
(digitaalinen allekirjoitus)
Faksin tekniset tiedot1
Valinnainen/vakio

iR-ADV C255i/C355i: valinnainen
iR-ADV C355iFC: vakio

Modeemin nopeus

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Pakkaustapa

MH, MR, MMR, JBIG

Tarkkuus

400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi

Lähetyksen/tallennuksen koko

A4, B5*, A5* ja A6*
*Lähetetään A4-kokoisena

Faksin muisti

Enintään 30 000 sivua

Pikavalinnat

Enintään 200

Ryhmävalinnat/kohteet

Enintään 199 valintaa

Peräkkäinen lähetys

Enintään 256 osoitetta

Muistin varmuuskopiointi

Kyllä

•
Tekniset tiedot

Tietoturvan tekniset tiedot
Todennus

Tiedot

imageRUNNER ADVANCE
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Kulutustarvikkeet

Vakio: Universal Login Manager (laite- ja toimintotason
sisäänkirjautuminen), käyttäjien todennus, osastotunnus,
todennus, käytönhallintajärjestelmä
Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus
salasanalla, kiintolevyn tietojen pyyhintä, postilaatikon suojaus
salasanalla, kiintolevyn salaus (FIPS140-2-standardin mukainen),
Common Criteria -sertifiointi (DIN ISO 15408)10
Valinnainen: kiintolevyn poisto1, tietojen katoamisen ehkäisy (vaatii
uniFLOW-ratkaisun)

Verkko

Vakio: IP/Mac-osoitteiden suodatus, IPsec, TLS-salattu
tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-todennus,
POP-todennus ennen SMTP:tä, S/MIME

Asiakirjat

Vakio: turvatulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management
ES2.5 -integraatio
Valinnainen: salattu PDF 1, salattu turvatulostus, käyttäjä- ja
laiteallekirjoitukset, suojatut vesileimat, asiakirjaskannauksen
lukitus1

Ympäristöä koskevat tiedot
Käyttöympäristö

Lämpötila: 10–30 ºC (50–86 ºF)
Suhteellinen kosteus: 20–80 %:n suhteellinen kosteus
(ei kondensaatiota)

Virtalähde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Virrankulutus

Enimmäiskulutus: noin 1,5 kW
Tulostus:
enintään 488 Wh 6
Valmiustila: noin 40,3 Wh
Lepotila: enintään noin 0,8 W 7
Virrankatkaisutila: noin 0,1 W6
Tyypillinen energiankulutus (TEC-arvo) 8:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Melutasot

Äänen tehotaso (LwAd)9
iR-ADV C255i: aktiivinen (MV): enintään 63,2 dB 6, aktiivinen (väri):
enintään 63,7 dB 6, valmiustila: enintään 43 dB
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: aktiivinen (MV): enintään 65,9 dB6,
aktiivinen (väri): enintään 66,8 dB 6, valmiustila: enintään 53 dB

Väriainekasetit

C-EXV 47 -VÄRIAINE MUSTA/SYAANI/MAGENTA/KELTAINEN

Väriaine (arvioitu riittoisuus,
5 %:n peitto)

MUSTA C-EXV 47 -VÄRIAINE: 19 000 sivua
SYAANI/MAGENTA/KELTAINEN C-EXV 47 -VÄRIAINE: 21 500
sivua

Laitelisävarusteet

Alaviitteet

 i koske C355P-mallia, joka on pelkkä tulostin
E
Ei koske C355P-mallia; saatavana valinnaisena lisävarusteena C255i- ja C355i-malleihin
Virran kytkemisestä käynnistyspainikkeen aktivoitumiseen kuluva aika, kun pikakäynnistystila on
käytössä
[4]
Aika, jonka kuluttua kosketusnäytön näppäimet ovat käytettävissä
[5] 
Laitteet tukevat ainoastaan PDF-tiedostojen tulostamista verkkosivustoilta
[6]
Lähde: Blue Angel -sertifioinnin käyttäjähuomautukset
[7] 
0,8 W:n lepotila ei ole mahdollinen tiettyjä asetuksia käytettäessä.
[8] 
TEC-arvo ilmaisee tuotteen tyypillisen energiankulutuksen 1 viikon aikana kilowattitunteina (kWh)
mitattuna. Testimenetelmän on määrittänyt Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
[9] 
Ilmoitetut melupäästöt ISO 7779:n mukaan
[10] 
Common Criteria -sertifiointi (DIN ISO 15408) – testit suoritetaan päätökseen heinäkuun 2017
loppuun mennessä
[11] 
Ei koske C355i- ja C355P-malleja
[1]

[2]

[3]

Äänenpaine (LpAm)9
Laitteen vieressä:
iR-ADV C355P: aktiivinen (MV): enintään 51,4 dB 6,
aktiivinen (väri): enintään 52,3 dB 6, valmiustila: enintään 7 dB
iR-ADV C255i: aktiivinen (MV/väri): enintään 48,7 dB 6,
valmiustila: enintään 7 dB
iR-ADV C355i/C355iFC: aktiivinen (MV): enintään 51,4 dB 6,
aktiivinen (väri): enintään 52,3 dB 6, valmiustila: enintään 6 dB
Standardit

ENERGY STAR® -hyväksyntä
Ecomark
Blue Angel11
RoHS

Ohjelmistot ja ratkaisut

Sertifioinnit ja yhteensopivuus
[10]
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Katso iR-ADV C255/C355 -sarjan laitteisiin saatavilla olevien
lisävarusteiden täydelliset tiedot oman alueesi Canonverkkosivustolta löytyvistä teknisistä tiedoista.

