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ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΥΨΗΛΉ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ
ΜΕ ΓΡΉΓΟΡΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ ΠΟΛΛΏΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ
Γρήγορος, μονόχρωμος εκτυπωτής A4 πολλαπλών
λειτουργιών, υψηλής παραγωγικότητας,
κατασκευασμένος για να αντέχει τις προκλήσεις που
παρουσιάζουν τα εταιρικά περιβάλλοντα. Παρέχει
χειρισμό μέσω οθόνης αφής τύπου smartphone,
έξυπνες επιλογές εξατομίκευσης και αξιόπιστες
ρυθμίσεις ασφαλείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Μορφή: Μονόχρωμο σύστημα A4
Μέγιστος αριθμός συρταριών χαρτιού: 4, από τα οποία
1 στάνταρ και έως και 3 προαιρετικά για μοντέλα χωρίς finisher
(σειρά i) και έως και 2 προαιρετικά συρτάρια για μοντέλα με
finisher (σειρά iZ)
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 3.200 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας: Στάνταρ μοντέλο:
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση· Μοντέλο με Finisher:
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων: 100 φύλλα
Τύπος αυτόματου τροφοδότη εγγράφων: Αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων με 1 πέρασμα

•

 ύρος ταχυτήτων μονόχρωμης εκτύπωσης A4: 52, 61, 71 σελ./
Ε
λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης: Σάρωση μονής όψης: 50εικ./λεπτό / 50 εικ./
λεπτό Σάρωση διπλής όψης : 100 εικ./λεπτό / 100 εικ./
λεπτό (300dpi)

•

Γλώσσες εκτύπωσης: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200dpi x 1.200dpi

•
•
•
•
•

•
•
•

 ονόχρωμη εκτύπωση A4 υψηλής ταχύτητας, έως και 71 σελίδες ανά
Μ
λεπτό (ανάλογα με το μοντέλο)
Υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας φορητών συσκευών. Προσθέτει
συμβατότητα με τα πρότυπα Airprint και Mopria, που εξασφαλίζουν
άριστη ενοποίηση με συσκευές iOS και Android, αντίστοιχα
Υποστήριξη NFC και Bluetooth LE, επιπρόσθετα της σύνδεσης σε
ασύρματο LAN
Εύκολος έλεγχος μέσω της οθόνης αφής WSVGA 10,1 ιντσών, με
χειρονομίες όπως τίναγμα, τσίμπημα, και μεταφορά και απόθεση
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως 3.200 φύλλα για εξοικονόμηση
χρόνου κατά την παραγωγή μεγάλων εργασιών εκτύπωσης
Παραγωγικότητα σάρωσης έως και 100 σελίδες ανά λεπτό
Προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης· δυνατότητα προσαρμογής
ρυθμίσεων –όπως η οθόνη έναρξης λειτουργίας, η ρύθμιση γλώσσας,
το ιστορικό εργασιών και πολλές άλλες– για κάθε χρήστη
Προηγμένη ασφάλεια – ολοκληρωμένη προστασία εγγράφων:
δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης των δεδομένων κατά τη
μεταφορά τους ή την αποθήκευση στη μνήμη του εκτυπωτή
Βελτιωμένη παραγωγικότητα – γρήγορη επαναφορά από την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας, με επιλογές αισθητήρα κίνησης
για αφύπνιση του εκτυπωτή όταν εντοπιστεί προσέγγιση ανθρώπου
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Επιλογές τελικής επεξεργασίας και συρραφής υψηλής ποιότητας

ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ FIRMWARE

Η ενοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού διασφαλίζει ότι όλες οι πρόσφατες αναβαθμίσεις ασφάλειας και
χαρακτηριστικών είναι διαθέσιμες για κάθε συσκευή imageRUNNER ADVANCE GEN 3. Έτσι, το σύνολο της σειράς
προσφέρει ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήσης και απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης μεμονωμένων συσκευών
και ομάδων συστημάτων.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ:
•
•
•
•
•
•

Αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης των ευαίσθητων

πληροφοριών με τα πιο ασφαλή συστήματα imageRUNNER ADVANCE
που δημιουργήθηκαν ποτέ, χάρη σε μια σειρά στάνταρ και προαιρετικών
χαρακτηριστικών για την ασφάλεια των εγγράφων
Επιλογή μεταξύ ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο συσκευής και σε επίπεδο
Cloud, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου διακομιστή
Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών ανά χρήστη, για αποτροπή της
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
Λειτουργίες Ασφαλούς εκτύπωσης και Θυρίδων, που επαυξάνουν την
προστασία της εμπιστευτικότητας των εγγράφων
Εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας σε όλο
το δίκτυό σας με το πρωτόκολλο IPsec, τις δυνατότητες φιλτραρίσματος
θυρών και την τεχνολογία SSL
Άμβλυνση του κινδύνου που σχετίζεται με τη διαχείριση των ευαίσθητων
πληροφοριών και το απόρρητο των δεδομένων (δεδομένα PII), χάρη στις
κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες Πρόληψης απώλειας δεδομένων και
καταγραφής των δραστηριοτήτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και
φαξ μέσω του uniFLOW*

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Προαιρετικά

Προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν μια μοναδική

και προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες ροής εργασιών
κάθε χρήστη.
Έξυπνο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής γρήγορης
απόκρισης και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός smartphone
Τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που επαναφέρει τη συσκευή από την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Αυτόματη αφαίρεση κενών σελίδων κατά τη σάρωση.
Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε διάφορες μορφές, όπως αρχεία PDF
με δυνατότητα αναζήτησης, αρχεία Microsoft® Word και αρχεία Microsoft®
PowerPoint
Εύκολη καταγραφή έντυπων εγγράφων χάρη στη γρήγορη σάρωση με ένα
πέρασμα και τις έξυπνες δυνατότητες χειρισμού υλικών, όπως η ανίχνευση
τροφοδοσίας πολλών φύλλων, που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της
διαδικασίας ψηφιοποίησης εγγράφων.
Ασφαλής εκτύπωση από φορητές συσκευές στη στάνταρ διαμόρφωση
Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων από επισκέπτες μέσω Απευθείας
σύνδεσης
Χρήση έξυπνων φορητών συσκευών για τις καθημερινές ροές εργασίας,
αντί προσωπικού υπολογιστή
Υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως τα Apple Airprint® και Mopria®
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•

ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ:
•
•
•
•
•

•

Άψογη ενοποίηση με το uniFLOW Online Express, ένα σύστημα διαχείρισης
παραγωγής που βασίζεται στο cloud
Το uniFLOW Online Express παρέχει εκτενείς δυνατότητες
παρακολούθησης και κατάρτισης αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα
που βασίζεται σε τεχνολογίες του Web.
Συνεργασία με επιχειρησιακές εφαρμογές και εξωτερικά συστήματα στο
cloud
Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των
διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών λύσεων
διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως το uniFLOW
Εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon που σας προσφέρουν ένα
κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων, την αναβάθμιση
και τον έλεγχο της κατάστασης των συσκευών και των αναλωσίμων,
την απενεργοποίησή τους από απόσταση, την καταγραφή των τιμών
των μετρητών και τη διαχείριση των βιβλίων διευθύνσεων και των
προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή
Υποστήριξη καθιερωμένων προτύπων του κλάδου και δικτύωσης, όπως
οι γλώσσες PCL και Adobe PostScript, για απρόσκοπτη ενοποίηση στο
υπάρχον περιβάλλον

•

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ:
•
•
•

Τεχνολογία σχεδιασμένη για μείωση του συνολικού κόστους εκτύπωσης
 αταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, η οποία αποκαλύπτει τη
Κ
συμπεριφορά τους στον τομέα της παραγωγής εκτυπώσεων
Εφαρμογή πολιτικών και περιορισμός της χρήσης σε επίπεδο λειτουργιών
ανά χρήστη

Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών

λειτουργίας, με έξυπνα βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από τον
χρήστη και ειδοποιήσεις για την κατάσταση του συστήματος, ώστε να
προλαμβάνονται οι ελλείψεις αναλωσίμων.
Η χαρακτηριστική αξιοπιστία των προϊόντων Canon, σε συνδυασμό με τις
τεχνολογίες των βασικών μηχανισμών των συστημάτων, καλύπτουν τις
ανάγκες των πολυάσχολων τμημάτων προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
Αθόρυβη τελική επεξεργασία που δεν ενοχλεί τους εργαζομένους, ώστε
να μην διακόπτουν την εργασία τους και να παραμένουν παραγωγικοί

ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΕΥΘΎΝΗ:
•

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΌΣΤΟΥΣ:
•
•

•

 κτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από απόσταση,
Ε
που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, καθώς ελαχιστοποιούν τις
διακοπές λειτουργίας αλλά και τον χρόνο που αφιερώνουν τα στελέχη IT
για την επίλυση προβλημάτων
Κεντρική διαχείριση του συνόλου των συστημάτων από απόσταση, που
απλοποιεί τη διαδικασία για τα στελέχη IT

•

Ενσωμάτωση σχεδιαστικών επιλογών φιλικών προς το περιβάλλον και

εστίαση στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ελαχιστοποίηση της σπατάλης με την προεπιλεγμένη εκτύπωση δύο
όψεων, την ασφαλή εκτύπωση και τη δυνατότητα διακράτησης των
εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπησής τους και αλλαγής των ρυθμίσεων
εκτύπωσης στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά
αποτελέσματα από την πρώτη εκτύπωση

Κύριες επιλογές διαμόρφωσης
Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*

iR ADV 715i II/ 615i II/ 525i II

iR ADV 715iZ II/ 615iZ II/ 525iZ II

Επιτραπέζια χρήση χωρίς
finisher

Στάνταρ
(550 φύλλα)

Επιτραπέζια χρήση με
ενσωματωμένο finisher

Φάκελος
(75 φύλλα)

Επιτραπέζια διαμόρφωση με
πρόσθετο συρτάρι (προαιρετικά)

Υψηλή χωρητικότητα
(2.550 φύλλα)

Στάνταρ
(550 φύλλα)

Επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετικά,
χωρίς επιπλέον συρτάρι)

Επιδαπέδια
πλατφόρμα

Βασική πλατφόρμα

**Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως και τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς
finisher (σειρά i) και έως και δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

ΤΕΧΝΙΚΈΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
ΚΎΡΙΑ ΜΟΝΆΔΑ
Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Μονάδα σκληρού δίσκου
Διασύνδεση

Χωρητικότητα τροφοδοσίας
χαρτιού (A4, 80gsm)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού
(A4, 80gsm)

Δυνατότητες τελικής
επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών
(Στάνταρ)

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
(Στάνταρ)

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Άμεση εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές
συσκευές και από το cloud
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Γραμματοσειρές

Ασπρόμαυρο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4
Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και, προαιρετικά,
φαξ
Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon
Έγχρωμο πάνελ αφής 25,6cm (10,1") WSVGA
Στάνταρ: 3GB RAM
250GB
Δίκτυο
Στάνταρ: 1000Base-T/10Base-T, Ασύρματο LAN
(IEEE 802.11b/g/n)
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth
Άλλα
Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1
(κεντρικός υπολογιστής), USB 2.0 x 1 (συσκευή)
Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Στάνταρ: 650 φύλλα
Συρτάρι χαρτιού: συρτάρι 550 φύλλων, δίσκος πολλαπλών
χρήσεων 100 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα: 3.200 φύλλα* (με Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)
*Συρτάρι χαρτιού 550 + Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
100 φύλλων + Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής
χωρητικότητας 2.550 φύλλων
Στάνταρ (iR-ADV 715i II/615i II/525i II): 500 φύλλα
Μοντέλο με στάνταρ finisher (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II):
1.000 φύλλα*
*Στάνταρ 500 φύλλα + επάνω δίσκος finisher 400 φύλλα + κάτω
δίσκος finisher 100 φύλλα
Στάνταρ μοντέλο: Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση
Μοντέλο με finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*,
Συρραφή
*διατίθεται με επάνω δίσκο
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό,
Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος
Συρτάρι 1:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό,
Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Φάκελος
[No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 215,9 x 355,6mm
Συρτάρι 1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 148,0mm έως 215,9 x 297mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
Συρτάρι 1: 60 έως 135g/m²
Διπλή όψη: 60 έως 120g/m²
Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την
ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα
Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο**
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την
εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο κύριο μενού, στο
πάνελ αφής
Στάνταρ μοντέλο: 513 x 601 x 617mm
Μοντέλο με στάνταρ Finisher: 515 x 601 x 814mm
Με συνδεδεμένη τη Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού ή τη Μονάδα
τροφοδοσίας χαρτιού υψηλής χωρητικότητας:
Στάνταρ μοντέλο: 642 x 668 x 1.073mm
Μοντέλο με στάνταρ Finisher: 642 x 668 x 1.270mm
Στάνταρ/Μέγιστο: 1.052 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG, δεξιά
θύρα και συρτάρι κασέτας ανοικτά)
Στάνταρ μοντέλο: 733 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG
κλειστή, συρτάρι κασέτας και δίσκο επέκτασης ανοικτά)
Μοντέλο με finisher: 735 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG
κλειστή, συρτάρι κασέτας και δίσκο επέκτασης ανοικτά)
Στάνταρ μοντέλο: Περίπου 37kg (με γραφίτη)
Μοντέλο με στάνταρ finisher: Περίπου 46 kg (με γραφίτη)

iR ADV 715i II /715iZ II:
71 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη· 58 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
113 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη·
40 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη· 33 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
iR ADV 615i II/615iZ II:
61 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη· 50 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
99 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη·
35 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη· 29 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
iR ADV 525i II/525iZ II:
52 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη· 50 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
80 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη·
35 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη· 29 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων: 600dpi x 600dpi
(προεπιλογή), 1.200dpi x 1.200dpi (μέγ.)
Ανάλυση λέιζερ: 1.200dpi x 600dpi, 600dpi x 600dpi
Ανάλυση με εξομάλυνση: 9.600dpi (ισοδύναμη) x 600dpi
(σε κατάσταση 600dpi), 1.200dpi x 1.200dpi (ισοδύναμη)
(σε κατάσταση 1.200dpi)
Στάνταρ: UFR II, PCL 6, PS 3
Διαθέσιμη δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από Μνήμη USB,
Προηγμένες θυρίδες, Remote UI και λειτουργία Πρόσβασης στο
Web* (*Υποστηρίζεται μόνο η εκτύπωση PDF από ιστότοπους.)
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF, JPEG και XPS.
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print και
uniFLOW Online
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασιζόμενων σε λογισμικό
και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από
φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και
υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν
σύμβουλο πωλήσεων

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΉΣ
Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)
Ανάλυση αντιγραφής
Πολλαπλά αντίγραφα
Φωτεινότητα αντιγραφής
Μεγέθυνση
Προκαθορισμένες κλίμακες
σμίκρυνσης
Προκαθορισμένες κλίμακες
μεγέθυνσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΣΆΡΩΣΗΣ
Στάνταρ τύπος
Χωρητικότητα χαρτιού
τροφοδότη εγγράφων
Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (Α&Μ/
Χρώμα· A4)

Ανάλυση σάρωσης
Προδιαγραφές λήψης σάρωσης

Μέθοδος σάρωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ
Προορισμός
Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί
γρήγορης κλήσης
Ανάλυση αποστολής
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Μορφή αρχείου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΦΑΞ
Μέγιστος αριθμός γραμμών
σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς
προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Θυρίδα (υποστηριζόμενος
αριθμός)

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono
WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και
Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
PCL-A1
**Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016,
MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/ 10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016,
MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows 7/8.1/10, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)

iR ADV 715i II/715iZ II: 71 σελ./λεπτό (A4), 40 σελ./λεπτό (A5R),
113 σελ./λεπτό (A5)
iR ADV 615i II/615iZ II: 61 σελ./λεπτό (A4), 35 σελ./λεπτό (A5R),
99 σελ./λεπτό (A5)
iR ADV 525i II/525iZ II: 52 σελ./λεπτό (A4), 35 σελ./λεπτό (A5R),
80 σελ./λεπτό (A5)
Περίπου 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (A4)
Ανάγνωση: έως 600dpi x 600dpi
Εκτύπωση: έως 2.400dpi (ισοδύναμη) x 600dpi
Έως 999 αντίγραφα
Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
25%-400% (σε βήματα του 1%)
25%, 50%, 70%
141%, 200%, 400%

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα
πέρασμα [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]
100 φύλλα (80g/m²)
Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλο, βιβλίο, Τρισδιάστατα αντικείμενα
(ύψος: έως 30mm, βάρος: έως 2kg)
42 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (Α&Μ/Χρώμα)*
* A6R: 52g/m² έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (Α&Μ/Χρώμα)
Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm
Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A4, A5, A6, B5,
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 105,0 x 148mm έως 216,0 x 355,6mm
Σάρωση μονής όψης: 50 εικ./λεπτό / 50 εικ./λεπτό (300dpi),
50 εικ./λεπτό / 30 εικ./λεπτό (600dpi)
Σάρωση διπλής όψης: 100 εικ./λεπτό / 100 εικ./λεπτό (300dpi),
100 εικ./λεπτό / 50 εικ./λεπτό (600dpi)
600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400dpi,
200 x 200dpi, 200 x 100dpi, 150 x 150dpi, 100 x 100dpi
Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016
Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο
Internet: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και
αποστολής σε φορητές συσκευές και συσκευές συνδεδεμένες
στο Internet, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων
σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις
απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με έναν σύμβουλο πωλήσεων.
Λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA, διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα

E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδες
εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400dpi,
200 x 200dpi, 200 x 100dpi, 150 x 150dpi, 100 x 100dpi
Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)
Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης,
Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με
κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης),
Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Ψηφιακή
υπογραφή)
Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS
(Υπογραφή χρήστη)

1
Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi
A4, B5*, A5* και A6*/A4, B5, A5
*Αποστολή ως A4
Έως 30.000 σελίδες
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις
Ναι
100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη,
50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων

ΤΕΧΝΙΚΈΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Προηγμένη θυρίδα

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο
για Προηγμένες θυρίδες
Λειτουργίες προηγμένων
θυρίδων:

Μέσα μνήμης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
Έλεγχος ταυτότητας

Δεδομένα

Δίκτυο

Έγγραφο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Βύσμα (Κύρια μονάδα)
Κατανάλωση ρεύματος

Επίπεδα θορύβου (Α&Μ/Χρώμα)

Πρότυπα

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows 7/8.1/10)
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές
περίοδοι λειτουργίας)
Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας
υψηλής χωρητικότητας-D1

Απενεργοποίηση προηγμένων θυρίδων, Έλεγχος ταυτότητας
κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία
ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης,
Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager
Στάνταρ: Μνήμη USB
Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο
συσκευής και λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας χρήστη,
Κωδικός τμήματος, Έλεγχος ταυτότητας, Σύστημα διαχείρισης
πρόσβασης, Λογισμικό διαχείρισης uniFLOW Online Express
βασισμένο στο cloud
Προαιρετικά: Σύνδεση μέσω εικόνας
Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλείδωμα σκληρού
δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου,
Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης,
Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2),
Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων
Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων (Απαιτείται το
uniFLOW)
Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC,
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν
από SMTP
Στάνταρ: Ασφαλής Εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle®
Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF,
Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής,
Υδατογραφήματα ασφάλειας
Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη

Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
220-240V (±10%), 50/60Hz (±2 Hz), 4,8A
CEE7/7
Μέγιστη: Περίπου 1,5kW
Εκτύπωση: 749,7W* (iR-ADV 715i II/715iZ II), 717,7W* (iR-ADV 615i
II/615iZ II), 681,9W* (iR-ADV 525i II/525iZ II)
*Τιμή αναφοράς
Αναμονή: Περίπου 29,53 W*
*Τιμή αναφοράς
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,44W*2
Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,4W*
*Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*3:
3,0kWh (iR-ADV 715i II/715iZ II)
2,4kWh (iR-ADV 615i II/615iZ II)
2,0kWh (iR-ADV 525i II/525iZ II)
Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)
Λειτουργία (Α&Μ): 75,6dB ή λιγότερο (iR-ADV 715i II/715iZ II),
74,8dB ή λιγότερο (iR-ADV 615i II/615iZ II), 73,9dB ή λιγότερο
(iR-ADV 525i II/525iZ II)
Αναμονή: 58dB ή λιγότερο
Ηχητική πίεση (LpAm)
Θέση δίπλα στη συσκευή:
Λειτουργία (Α&Μ): 56dB* (iR-ADV 715i II/715iZ II),
55dB* (iR-ADV 615i II/615iZ II/525i II/525iZ II)
Αναμονή: 21dB* (iR-ADV 715i II/615i II/525i II),
25dB* (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II)
*Τιμή αναφοράς
Blue Angel*
*Πιστοποίηση Blue Angel – έχει υποβληθεί αίτηση και
αναμένεται επιβεβαίωση μέχρι τον Νοέμβριο του 2018.

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ
Κασέτες γραφίτη

T03 Μαύρο

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση
με κάλυψη 6%)

Μαύρο: 51.500 σελίδες (A4)
Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19752*.
*Σκοπός αυτού του διεθνούς προτύπου είναι η τυποποίηση μιας
μεθόδου μέτρησης της απόδοσης για ένα δεδομένο
μονοχρωματικό ηλεκτροφωτογραφικό μοντέλο εκτυπωτή.

Μονάδα κασέτας-AG1

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΕΞΌΔΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ FINISHER (iR-ADV
715iZ/615iZ/525iZ)

ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΥΛΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο
μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου
πάχους, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 479mm (σύνδεση με
την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 19kg

Αριθμός στάνταρ δίσκων: 1 (χωρητικότητα 500 φύλλα)
Αριθμός εσωτερικών δίσκων: 2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου: A4, A5R, B5, Προσαρμοσμένο
μέγεθος (148 x 210 mm έως 215,9 έως 355,6mm): 400 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου: A4, A5R, B5, Προσαρμοσμένο
μέγεθος (148 x 210 mm έως 215,9 x 355,6mm): 100 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό, Γραφής
Βάρος χαρτιού για συρραφή: 60 έως 120g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (60-89g/m²), 20 φύλλα
(90-120g/m²)
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών
αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
Έλεγχος ταυτότητας
ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΉ
Αξεσουάρ εκτύπωσης
Επιλογές αποστολής

Εκτύπωση Barcode
Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ φαξ

Σύνδεση μέσω εικόνας-A1

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής
χρήσης-A1
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή
χρήστη-C1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ NFC-C1
Κιτ σύνδεσης-A1 για Bluetooth LE
Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AY1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP ΦΑΞ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
Αξεσουάρ προσβασιμότητας
Κασέτα συρραπτικών

Λαβή προσπέλασης αυτόματου τροφοδότη εγγράφων-A1
Συρράπτης-P1

Υποσημειώσεις
[1]

Βάσει του ITU-T Standard Chart No.1

[2]

 μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,44W ενδέχεται να μην είναι
Η
εφικτή σε όλες τις περιστάσεις. Ορισμένες διαμορφώσεις δικτύωσης και κάποια αξεσουάρ μπορεί
να εμποδίζουν την πλήρη μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

[3]

 τιμή Τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) αντιπροσωπεύει την τυπική ηλεκτρική
Η
ενέργεια που καταναλώνει ένα προϊόν σε 1 εβδομάδα και μετράται σε κιλοβατώρες (kWh).

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΧΑΡΤΙΟΎ

Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας-AR1

Επάνω συρτάρι:
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο
μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Κάτω συρτάρι:
Μέγεθος χαρτιού: A4
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.000 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 479mm (σύνδεση με την
κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 25 kg
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο
μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 × 450 × 150mm
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 7 kg
Μέγεθος φακέλου: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φύλλα (φάκελοι)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 150 mm (σύνδεση με την
κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 7 kg
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