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FENNTARTHATÓSÁG,
AMELY ELŐREVISZI
VÁLLALKOZÁSÁT

EQ80

Ezek a multifunkciós
nyomtatók hatékonyságuk
révén megfelelnek az Ön
dokumentumkezelési igényeinek,
valamint az erőforrások
intelligens újrahasznosításával
és kisebb ökológiai lábnyommal
segítik fenntarthatósági
célkitűzései elérését.

Fenntarthatóság
• A kiváló minőségű és produktív

•
•
•
•

multifunkciós készülékek a Canon
szabványosított gyári eljárásainak
megfelelően készültek, így az
erőforrások hatékony felhasználását és
újrahasznosítását segítik elő.
A legnépszerűbb irodai gépek
újragyártott verziói kiváló teljesítményt
nyújtanak a kategóriájukban.
A készülék legalább 80%-át* meglévő
alkatrészek teszik ki. (*eszköz súlyának
arányában)
Jelentősen kisebb ökológiai lábnyom –
eljárásunkkal a gyártáshoz kapcsolódó
CO2-kibocsátás 80%-kal csökken.
Bioműanyagokból és újrahasznosított
anyagokból készült, energiahatékony
kialakítással.

Biztonság
• A normál biztonsági funkciók és
kiegészítő lehetőségek választéka a
kívánt mértékben nyújt védelmet az
eszköz, a hálózat és a dokumentum
számára.
• Kényelmes hozzáférés-vezérlés az
univerzális bejelentkezéskezelővel
• Az eszközalapú biztonságos
nyomtatás és a PIN-kóddal védett
postafiókok segítségével fokozható a
dokumentumok bizalmas kezelése, az
adatok pedig biztonságosan törölhetők
a merevlemezről.
• Hálózati védelem IP- és MAC-címszűréssel, portszűrési funkciókkal,
valamint SSL technológiával
• Növelje kényelmét és biztonságát,
valamint csökkentse a papírhulladékképzést a uniFLOW opcionális My Print
Anywhere biztonságos nyomtatási
funkciójával.
• Csökkentse a kényes adatok és az
adatvédelem (PII-adatok) kezelésével
járó kockázatokat az iparágban
először megjelenő adatvesztésmegelőzéssel, valamint a nyomatok,
másolatok, beolvasott anyagok és faxok
ellenőrzésével a uniFLOW rendszeren
keresztül.
• A funkciókat a felhasználó a jogosulatlan
hozzáférés megakadályozása érdekében
le is tilthatja.
• Válasszon az eszközalapú vagy a
felhőalapú hitelesítés között, kiegészítő
szerver igénybe vétele nélkül.

Költségkezelés
• A teljes körű, normál konfiguráció
•
•
•

•

•
•

egy modern iroda minden fontos
követelményének megfelel.
Vonzó árazású alternatíva szűk
költségvetéssel rendelkező vállalkozások
számára
Kiegészítő lehetőségek a készülék
pontos igényekhez szabása érdekében
A Canon díjnyertes
szoftverportfóliójának teljes körű
kompatibilitása és támogatása
lehetővé teszi a különböző méretű
vállalkozásokhoz igazítható
költségmenedzsment-megoldások
bevezetését.
A használat készülékek és felhasználók
szerinti átláthatósága és nyomon
követése a kiszolgáló nélküli univerzális
bejelentkezéskezelővel
A nyomtatási irányelvek az opcionális
hozzáférés-kezelő rendszer segítségével
alkalmazhatók.
Speciális költségkövetés és
jelentéskészítés a felhőalapú uniFLOW
Online vagy a helyi uniFLOW
dokumentumkezelő megoldásokkal
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Produktivitás

Minőség és megbízhatóság

Integrált működés

• Felhasználóbarát működés a

• Az eredeti géppel megegyező

• Az eszközkezelési és távoli

•

•

•

•
•

dönthető, testreszabható, 21,3 cm-es,
színes érintőképernyő segítségével
A logikusan felépített, intuitív
menük konzisztens felhasználói
élményről gondoskodnak az egész
Canon imageRUNNER ADVANCE
portfólióban.
Készítsen személyre szabott,
professzionális megjelenésű
dokumentumokat az iW Desktop
szoftverrel és a rugalmas befejezési
opciókkal.
Egyszerű dokumentumszkennelés
és -elosztás különféle szkennelési
fájlformátumokkal (pl. OCR és
OOXML) és célhelyekkel
Nyomtatás és szkennelés bármilyen
mobileszköz segítségével
Optimalizálja
dokumentumfeldolgozási eljárásait
nyomtató- és információkezelő
szoftverrel

•

•
•
•
•
•

minőség és teljesítmény
A problémamentes működés
érdekében a készülék minden fontos
összetevője új és eredeti Canon
alkatrészre lett cserélve.
A legújabb szoftver- és
készülékszoftver-frissítésekkel
Nullás számlálóállás és tökéletes
megjelenés
Az újonnan gyártott készülékekkel
megegyező minőségellenőrzési
folyamatokon megy át.
Élettartama és garanciális védelme
az újonnan gyártott Canon
készülékekkel azonos.
A fenntartható gépekhez használt
EQ80 jóváhagyó pecséttel ellátva,
változatlan Canon-minőséggel

szolgáltatási eszközök készlete
maximális üzemidőt és hatékony
szolgáltatást biztosít a Canontól és
partnereitől.
• Csökkentse az IT
flottamenedzsmenttel kapcsolatos
terheit automatizált számlázással, a
fogyóeszközök távoli kezelésével, a
távdiagnosztikával, valamint távoli
felhasználói támogatással.
• Egyetlen készülék vagy akár
egy több készülékből álló flotta
követelményeinek való megfelelést
biztosító eszközök

Konfiguráció

Opcionális belső finiser

iR-ADV 4025i lapfordítós, kétoldalas
dokumentumadagolóval

iR-ADV 4045i lapfordítós,
kétoldalas dokumentumadagolóval
dokumentumadagolóval
Alapkonfiguráció
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MŰSZAKI
ADATOK

KÉSZÜLÉK

MÁSOLÁS JELLEMZŐI

A készülék típusa

Fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató

Alapfunkciók

Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és
opcionális fax funkció

Processzor sebessége

1,2 GHz

Vezérlőpult

21,3 cm-es (8,4") TFT SVGA színes érintőképernyő

Memória

Normál: 1 GB + 256 MB

Merevlemez-meghajtó

Normál: 80 GB

Csatlakozótípusok

HÁLÓZAT: Normál: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T
Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) (opcionális)
EGYÉB: 1 db USB-hoszt (2.0), 2 db kiegészítő USB-hoszt
(2.0) (opcionális)

Másolási sebesség

iR-ADV 4045i: 45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3),
32 lap/perc (A4R), 20 lap/perc (A5R)
Első másolat elkészülési ideje
(FF/SZ)

iR-ADV 4025i: kb. 5,2 mp vagy kevesebb

Másolási felbontás

Szkennelés: 600×600 dpi
Nyomtatás: akár 1200×1200 dpi
999 másolatig

Másolási expozíció

Automatikus vagy kézi

Nagyítás

25%–400% (1%-os lépésekben)

Kicsinyítési beállítások

25%, 50%, 70%, 100%
141%, 200%, 400%

4 db 550 lapos kazetta (80 g/m²)
80 lapos többfunkciós tálca (80 g/m²)

Maximális papírbemeneti
kapacitás

2280 lap (80 g/m²)

Nagyítási beállítások

Papírkiadási kapacitás

Finiser nélkül: 250 lap (A4, 80 g/m²)
Belső finiserrel: 1000 lap (A4, 80 g/m²)

SZKENNELÉS JELLEMZŐI

Befejező lehetőségek

Normál: leválogatás, csoportosítás
Belső finiserrel: leválogatás, csoportosítás, tűzés

Támogatott hordozóméretek

Normál típus

Alaptartozék: olvasó és kétoldalas automatikus lapadagoló
(RADF)

Pull scan jellemzők

*A boríték támogatása kizárólag a 2. kazettán keresztül.
(Az opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 borítékadagoló
tartozék szükséges hozzá.)

Colour Network ScanGear2. TWAIN és WIA egyaránt
Támogatott operációs rendszerek: Windows Vista/7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2/2016

Szkennelési felbontás

Többfunkciós tálca: normál papír, újrapapír, színes papír,
nehéz papír, lyukasztott, rajzpapír, fólia, címke, boríték
(10-es boríték (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)

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

Elfogadható eredeti
példányok/súly

Hordozóméretek: A3, A4, A4R, A5, A5R, egyéni méretek
max: 297 mm × 432 mm, min. 128×148 mm

Kazetták: normál papír, újrapapír, színes papír,
nehéz papír, lyukasztott, boríték*

Kazetták: normál méret: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5, egyedi
méret (139,7 mm × 182 mm – 297 mm – 431,8 mm), boríték*
(10-es méret (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
*Az opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 borítékadagoló
tartozék szükséges hozzá

Hordozók súlya: egyoldalas szkennelés: 42–128 g/m²
Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m²
Szkennelési üzemmódok

Szkennelés mobil- vagy internethez csatlakozó eszközre:
Számos megoldás érhető el, amelyek segítségével mobil
vagy internethez csatlakoztatott eszközre végezhet
beolvasást, az Ön igényeitől függően. További
információért forduljon értékesítőjéhez

Kazetták: 60–128 g/m²
Többfunkciós tálca: 52–220 g/m²

Szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba: Számos megoldás
érhető el, amelyek segítségével felhőalapú
szolgáltatásokba végezhet szkennelést, az Ön igényeitől
függően. További információért forduljon értékesítőjéhez.
TWAIN/WIA küldéses szkennelés mindegyik típuson
elérhető

Kétoldalas: 52–105 g/m²
Bemelegedési idő

Bekapcsolástól: legfeljebb 38 másodperc
Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc

Méretek (szé × mé × ma)

565 mm × 708 mm × 1157 mm

Telepítéshez szükséges hely
(szé × mé)

876 mm × 1150 mm (készülék + többfunkciós tálca +
kazetták kihúzva)

Tömeg

Kb. 78 kg

1

NYOMTATÁS JELLEMZŐI

A küldés funkció mindegyik típuson elérhető
Szkennelés USB-háttértárra: mindegyik típuson elérhető

Többfunkciós tálca: normál méret: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5,
egyedi méret (99×148 mm –- 297 mm – 432 mm), boríték
(10-es méret (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)
Támogatott hordozók súlya

iR-ADV 4045i: kb. 3,8 másodperc vagy kevesebb

Több másolat

Papírbemenet (normál)

Támogatott nyomathordozók

iR-ADV 4025i: 25 lap/perc (A4), 15 lap/perc (A3),
17 lap/perc (A4R), 17 lap/perc (A5R)

Beolvasási sebesség
(FF/SZÍ; A4)

Egyoldalas: (FF) 51 kép/perc (300 dpi)/(színes) 51 kép/
perc (300 dpi)
Kétoldalas: (FF) 17 kép/perc (300 dpi)/(színes) 17 kép/perc
(300 dpi)

Papírkapacitás

100 lap (80 g/m²)

Kétoldalas szkennelés

2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)

Nyomtatási eljárás

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Nyomtatási sebesség (FF)

iR-ADV 4025i: 25 lap/perc (A4), 15 lap/perc (A3),
17 lap/perc (A4R), 17 lap/perc (A5R)

KÜLDÉS JELLEMZŐI

iR-ADV 4045i: 45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3),
32 lap/perc (A4R), 20 lap/perc (A5R)

Opcionális/alaptartozék

Minden típusnál alaptartozék

Célhely

E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3
FAX (opcionális)

Címjegyzék/gyorshívószámok

LDAP (1000)/helyi (max. 500)

Küldött dokumentum
felbontása

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

Kommunikációs protokoll

Fájl: FTP, SMB v1.0, WebDAV
E-mail/i-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (egyszerű, teljes)

Fájlformátum

Alaptartozék: TIFF, JPEG, PDF, XPS, nagy tömörítésű PDF/
XPS, kereshető PDF/XPS, PDF/A-1b
Opcionális: PDF-körvonal (követés és simítás)
Titkosított PDF, PDF/XPS eszközaláírás, PDF/XPS
felhasználói aláírás

Nyomtatási felbontás

1200×1200 dpi, 600×600 dpi

Lapleíró nyelvek

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

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus (alaptartozék)

Közvetlen nyomtatás

Közvetlen nyomtatás lehetséges USB-memóriaeszközről,
Advance Space tárhelyről, távoli felhasználói felületről és
internet-hozzáféréssel2
Támogatott fájltípusok: TIFF, JPEG, PDF※ és XPS※
※PDF-fájlok esetén "PS Printer Kit" nyomtatókészlet, illetve PDF-/
XPS-fájlok esetén "Direct Print Kit" nyomtatókészlet szükséges

Nyomtatás mobileszközökről
és a felhőből

Betűtípusok

Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a
mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő
nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az
Ön igényeitől függően.
További információért forduljon értékesítőjéhez
PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé
Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és
hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok**
*Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (nemzetközi betűtípus
készlet) szükséges hozzá
**Az opcionális BARCODE PRINTING KIT-D1 (vonalkódnyomtató

készlet) szükséges hozzá
PS betűtípusok: 136 Roman
Operációs rendszer

FAX JELLEMZŐI
Opcionális/alaptartozék

Mindegyik típus esetében opcionális

Modem sebessége

Super G3 33,6 kbps

Tömörítési módszer

MH, MR, MMR, JBIG

Felbontás

Normál: 200×100 dpi
Finom: 200×200 dpi
Szuperfinom: 200×400 dpi
Ultrafinom: 400×400 dpi

UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X
(10.7 vagy újabb)

Küldési/rögzítési méret

A5* és A5R* – A3

Faxmemória

Max. 6000 oldal

PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016

Gyorshívószámok

Max. 200

Csoportos hívás/célhelyek

Max. 199 tárcsázás

Sorozatos adás

Max. 256 cím + 256 új célhely

Memóriára mentés

3 óra

PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X
(10.7 vagy újabb)
PPD: MAC OS X (10.3.9 vagy újabb),
Windows Vista/7/8.1/10
Az SAP készüléktípusok az SAP Market Place felületen
keresztül szerezhetők be.
Az ezektől eltérő operációs rendszereken, illetve olyan
környezetben, mint az AS/400, UNIX, Linux vagy a Citrix,
elérhető nyomtatási megoldások rendelkezésre állásával
kapcsolatban részletes leírást a
http://software.canon-europe.com weboldalon olvashat.
Egyes megoldások díjkötelesek.

*Küldés A4-esként
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MŰSZAKI
ADATOK

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK
Hitelesítés

FOGYÓESZKÖZÖK
Alaptartozék: felhasználói hitelesítés, részlegazonosító,
hitelesítés

Tonerkazetták

C-EXV 38 TONER BK (iR-ADV 4045i)
C-EXV 39 TONER BK (iR-ADV 4025i)

Opcionális: univerzális bejelentkezéskezelő (eszköz- és
funkciószintű bejelentkezés, ingyenesen letölthető),
uniFLOW Online Express felhőalapú kezelőszoftver
(ingyenesen letölthető), My Print Anywhere biztonságos
nyomtatás (uniFLOW szükséges hozzá), hozzáférés-kezelő
rendszer

Toner (becsült kapacitás 6%-os
lefedettségnél)

C-EXV 38 TONER (34 200 oldal)
C-EXV 39 TONER (30 200 oldal)

Adatok

Alaptartozék: megbízható platform modul (TPM),
merevlemeztörlés, jelszavas postafiók-védelem
Opcionális: merevlemez-titkosítás (FIPS140-2 hitelesített),
adatvesztés-megelőzés (uniFLOW szükséges hozzá)

Hálózat

Alaptartozék: IP-/MAC-cím-szűrés, IPSEC, TLS titkosított
kommunikáció, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP
hitelesítés, POP-hitelesítés SMTP előtt

Dokumentum

Alaptartozék: biztonságos nyomtatás, Adobe LiveCycle®
Rights Management ES2.5 integráció
Opcionális: titkosított PDF, titkosított biztonságos
nyomtatás, felhasználói és készülék-aláírások, biztonsági
vízjelek

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK
Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 10–30 °C
Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom
(páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3–5,6 A

Teljesítményfelvétel

Legfeljebb:
iR-ADV 4025i: kb. 1,2 kW
iR-ADV 4045i: kb. 1,5 kW

HARDVERTARTOZÉKOK
Az iR ADV 4025i/4045i készülékhez elérhető opciókkal
kapcsolatos részletes információkért tekintse meg műszaki
adatokat tartalmazó táblázatokat a Canon helyi
weboldalán.
LÁBJEGYZETEK
[1]
Az eszköz bekapcsolása és az indítóbillentyű aktiválása között eltelt idő. Gyorsindítás
üzemmód BEKAPCSOLVA
[2]
Csak a weboldalakról származó PDF-ek nyomtatása támogatott.
[3]
A legfeljebb 1 W-os alvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény
esetén érhető el.
[4]
A jellemző átlagos energiafogyasztása (TEC) alatt a termék egy heti jellemző átlagos
energiafogyasztása értendő; mértékegysége a kilowattóra (kWh). A mérés az Energy Star
tesztelési módszerén alapul (http://www.eu-energystar.org).
[5]
ECO-nyilatkozatból vett adatok
[6]
A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak

Nyomtatás:
iR-ADV 4025i: kb. 536 Wh5
iR-ADV 4045i: kb. 789 Wh5
Készenléti állapotban:
iR-ADV 4025i: kb. 60 Wh
iR-ADV 4045i: kb. 60 Wh
Alvó üzemmódban:
iR-ADV 4025i: kb. 1 W vagy kevesebb3
iR-ADV 4045i: kb. 1 W vagy kevesebb3
Jellemző átlagos energiafogyasztási (TEC) érték4:
iR-ADV 4025i: 1,2 kWh
iR-ADV 4045i: 2,6 kWh
Zajszintek (FF/SZ)

Hangnyomásszint (LwAd)6
iR-ADV 4025i:
Aktív állapotban: legfeljebb 6,6 B5, készenléti állapotban:
nem érzékelhető5
iR-ADV 4045i:
Aktív állapotban: legfeljebb 6,9 B5, készenléti állapotban:
nem érzékelhető5

Szabványok

ENERGY STAR® kompatibilitás
Blue Angel

Szoftverek és megoldások

EQ80
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