imagePRESS C600i

•

Prima imprimantă de birou cu
tehnologie de imprimare la nivel de
producţie şi calitate excepţională,
ce se integrează perfect, într-un
mod securizat în orice mediu

Calitate excepţională a imprimării
•

Tehnologii inovatoare asigură o calitate
excepţională a imprimării

•

Consistenţă îmbunătăţită a culorilor şi
precizie cu toner de intensitate constantă
(Consistently Vivid - CV)

•

Rezoluţie excepţională de 2400 dpi
pentru imprimare precisă

•

Calibrare multidimensională a culorilor
mixte cu tehnologie de corectare
automată a tonurilor de culoare
(Auto Correct Colour Tone) (ACCT)

•

Calibrare a culorilor în timp real

•

Eficienţă optimizată de transfer a
tonerului pentru imprimări impresionante
pe o gamă largă de suporturi media,
inclusiv stocuri de hârtie structurate grele

•

Tehnologie de înregistrare compactă şi
extrem de precisă

•
Prima imprimantă de birou cu tehnologie de
imprimare la nivel de producţie şi calitate
excepţională, ce se integrează perfect,
într-un mod securizat în orice mediu
Imprimare securizată
• Vă păstrează informaţiile confidenţiale pe

parcursul întregului flux de lucru al documentului

• Funcţii standard şi opţionale pentru securitatea

dispozitivului, reţelei şi documentului

• Acces pentru control şi utilizare cu funcţii

precum imprimare securizată şi activare pe
bază de cod PIN

• Fişiere PDF protejate prin parolă
• Stocare securizată a datelor
• Criptare opţională a datelor

Integrare şi management
perfecte
• Integrare perfectă în fluxurile

de lucru existente şi viitoare
din biroul dumneavoastră

• Suport pentru standarde IT

industriale, precum PCL şi
Genuine Adobe Postcript®*

• Configurare, management

şi modernizare extrem de
simple

• Captură automată a citirilor

contorului, management
consumabile şi diagnosticare

• Integrare cu soluţii precum

uniFLOW, eCopy şi multe alte
software-uri de captură a
documentelor şi management
al randamentului

* Opţional
** Consum tipic de energie. Metodologie definită de ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)
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Productivitate maximă
• Până la 60 de pagini A4 pe minut
• Viteze de producţie excepţionale pe hârtie cretată groasă

şi suporturi media mixte.

• Imprimare duplex uşoară pe suporturi media de până la

300 gmp cu dimensiuni de până la SRA3

• Captură eficientă a informaţiilor, căutare şi reutilizare
• Opţiunile de scanare şi imprimare mobilă flexibilă maximizează

eficienţa afacerii

• Fiabilitate excelentă pentru producţie neîntreruptă
• Alegere între controlere EFI şi Canon productive şi intuitive

Control avansat al costurilor
• Identificare simplă a potenţialelor economii

de costuri

• Suport pentru software-ul uniFLOW de

la Canon

• Urmărire şi cuantificare a sarcinilor de

imprimare specifice la nivel de persoane,
departamente şi proiecte

• Monitorizare şi raportare bazate pe utilizator

Eficienţă prin design
• Extrem de eficient din punct de

vedere energetic

• Produs calificat ENERGY STAR®
• Clasificare TEC** de top

•
Specificaţii tehnice
SPECIFICAŢII IMPRIMANTĂ
Viteză de imprimare (AN/CL)
Volum lunar recomandat
Volum maxim lunar
Toleranţă la înregistrare
Metodă de imprimare
Rezoluţie de imprimare
Capacitate hârtie

Capacitatea maximă de alimentare
cu hârtie
Capacitatea maximă de hârtie
imprimată
Tipuri de medii acceptate

Dimensiuni de medii acceptate

Greutăţi de hârtie acceptate
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Dimensiuni de medii acceptate

Până la 60 ppm
De la 15.000 la 60.000 pagini (A4)
Până la 350.000 de pagini (A4)
Faţă-spate: 1,0 mm sau mai puţin
Imprimare cu fascicul laser color
2400 dpi x 2400 dpi, 256 gradaţii
Standard:
3 casete x 550 de coli (80 gmp)
Opţiuni:
Tavă multifuncţională pentru 100 de coli
POD Deck Lite-B1:
1 x platformă de hârtie pentru 3.500 coli (A4/A3/SRA3)
Platformă pentru hârtie cu mai multe sertare-B1:
1 x 6.000 coli (3 x 2.000 coli - A4/A3/SRA3)
7.650 coli (A4 / A3)

Greutăţi de hârtie acceptate
(alb-negru/color)
Rezoluţie de scanare
Scanare duplex
Viteză de scanare

SPECIFICAŢII PENTRU COPIERE
Viteză de copiere (alb-negru/color)
Timp de producere a primei copii
(FCOT) (alb-negru/color)
Rezoluţie de copiere

4.000 coli (A4 80 gmp)
Casete:
Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie
preperforată, Bond, hârtie cu antet, hârtie index*, folie transparentă, plicuri**
Tavă multifuncțională:
Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie
cretată, hârtie preperforată, hârtie index, Bond, folie transparentă, etichete,
plicuri, hârtie cu antet
Platforme opţionale de hârtie:
Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie
preperforată, hârtie cretată, hârtie texturată, Bond, folie transparentă,
etichete, hârtie cu antet, hârtie index*, plicuri
* Necesită dispozitiv ataşat de alimentare cu hârtie index
** Necesită dispozitiv ataşat de alimentare cu plicuri
Casetă de hârtie 1, 2 şi 3:
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13” x 19”
(330 mm x 483 mm)
Dimensiune atipică: de la 100 mm x 148 mm tola 330,2 mm x 487,7 mm
Tavă multifuncţională:
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13” x 19” (330 x 483 mm)
Dimensiune atipică: de la 100 x 148 mm la 330,2 x 487,7 mm
Plicuri: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Casete: 52 - 220 gmp
Tavă multifuncțională / Platformă opţională de hârtie: 52 - 300 gmp
Duplex: 52 - 300 gmp

Protocoale de reţea

Viteza procesorului
Memorie
Hard disk
Panou de comandă
(EFI/Canon PS/PCL)
Dimensiuni (L x A x H)

Spaţiu de instalare (L x A)
Greutate
Mediu de operare
Sursă de alimentare
Consum de putere

Niveluri de zgomot

SPECIFICAŢII CONTROLER
IMPRIMARE FIERY
Opţional/Standard
Nume
Limbaje de descriere a paginilor
Rezoluţie
Memorie
Hard disk
Viteza procesorului
Fonturi
Sisteme de operare acceptate

Interfaţă
Protocoale de reţea

Accesorii EFI (opţionale)

Aprox. 360 secunde
USB 2.0 Hi-speed
Ethernet: 1000 BaseT / 100Base -TX / 10Base-T
Standard: 2 x host USB
TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP),
IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*Suport IPv4 / IPv6
1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)
1,5 GB (SOC 2 GB)
Unitate hard disk standard 1 TB
Panou de comandă vertical-D1 Ecran tactil color cu retroiluminare de 26,4 cm
(10,4 inch) TFT SVGA LED
1.952 mm* x 934 mm x 1.424 mm** (L x A x H)
* Include panoul operatorului şi tava de ieşire opţională
** Include panoul operatorului (înălţimea până la ADF este de 1222,2 mm)
1.952 (L) mm x 1.624 (A) mm
Aprox. 316 kg *include ADF
Temperatură: 20 - 27°C (50 - 86°F)
Umiditate: 15 - 60 % RH (fără condens)
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16A x 2 * Întreaga Europă
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13A x 2 * Marea Britanie
Maximum: Aprox. 1.560 W (la sursa de alimentare) sau mai puţin + 2.500 W
(la unitatea de fixare) sau mai puţin
Standby: Aprox. 1,0 Wh sau mai puţin
Clasificarea de consum tipic de energie (TEC): 8,6 kwh
Consum de energie (mod de repaus): 1,5 Wh sau mai puţin
Timp până la activarea modului de repaus: 5 minute
Timp necesar pentru dezactivarea dispozitivului: 4 ore
Presiune sonoră
Activ: 75 dB sau mai puţin, Standby: 56 dB sau mai puţin

Opţional
imagePRESS Server G100 (Server Fiery integrat)
imagePRESS Server F200 (Server Fiery extern)
PCL5/6 (Suport pentru driver şi utilitare: numai pentru integrat)
Adobe PostScript Level 3
1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Server Fiery integrat: 1 x 2 GB
Server Fiery extern: 2 x 2 GB
Server Fiery integrat: 1 x 500 GB
Server Fiery extern: 1 x 1 TB
Server Fiery integrat: 2,9 GHz (Intel Pentium G850)
Server Fiery extern: Până la 3,1 GHz (Intel Core i5–2400)
138 de fonturi Adobe PS, 113 fonturi PCL, 32 coduri de bare
Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012,
Vista, 7, 8, 8.1
MacOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Yosemite)
Ethernet (1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, conector DVI (numai
pentru F200), conector DSUB cu 15 pini (Numai pentru G100)
TCP/IP, AppleTalk (acceptă numai utilitarul de descărcare a fonturilor),
Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (suport minim pentru obţinerea
certificării WHQL)
Fiery Impose/Compose, Pachet Productivitate
(Pentru G100), Ediţie Premium Pachet GA (Pentru F200),
Kit HDD amovibil (Pentru F200)

SPECIFICAŢII PENTRU SCANARE
Nume
Descriere

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Unitate cititor imagini color duplex H1
Unitate de scanare color opţională şi alimentator automat de documente
duplex cu 300 de coli (scanare duplex dintr-o singură trecere)

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poştal 021101, Bucureşti,
România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Model 60 ppm: Până la 60/60 ppm (A4/A5R), până la 60 ppm (A4R)
Color: Aprox. 7,7 sec
A/N: Aprox. 6,9 s
Citire: 600 dpi × 600 dpi
Tipărire: 2.400 dpi × 2.400 dpi

INTRARE HÂRTIE
POD Deck Lite-B1

Platformă pentru hârtie cu mai
multe sertare-B1

Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (de la 139,7 mm x 148 mm la 330,2 mm x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Capacitate hârtie: 3.500 coli (80 gmp) / 4.000 coli (64 gmp)
Dimensiuni (L x A x H): 717 mm x 686 mm x 568 mm
Greutate: Aproximativ 76 kg
Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (de la 139,7 mm x 182 mm la 330,2 mm x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Capacitate hârtie: 3 x 2.000 coli, total 6.000 coli (80 gmp)/3 x 2.200 coli,
total 6.600 coli (64 gmp)
Dimensiuni (L x A x H): 950 mm x 797 mm x 1.098 mm
Greutate: Aproximativ 155 kg

SPECIFICAŢII DE IEŞIRE
Unitate de finisare cu capsare T1

SPECIFICAŢII GENERALE
Timp de încălzire
Tip de interfaţă

A3, A4, A4R, A5, A5R, Dimensiuni atipice (l x L): Min. 139,7 mm x 128 mm,
Max. 432 mm x 304,8 mm
Scanare pe o parte (alb-negru/color): 38 - 220 gmp/64 - 220 gmp;
Scanare faţă-verso (alb-negru/color): 50 - 220 gmp / 64 - 220 gmp
Copiere: 600 dpi x 600 dpi
Trimitere: 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi
faţă-verso la faţă-verso (automat)
O faţă (A4, 300 dpi): (AN/CL) 120/120 ipm*
Două feţe (A4, 300 dpi): (AN/CL) 200/140 ipm *
O singură faţă (A4, 600 dpi): (AN/CL) 120/70 ipm*
Două feţe (A4, 600 dpi): (alb-negru/color) 120/70 ipm *

Unitate de finisare pentru broşuri-T1

Perforator extern pentru
2/4 găuri-C1

Perforator extern pentru 4 găuri-C1

Unitate de finisare AM1

Unitate de finisare pentru broşuri
AM2

Unitate de perforare BT1 / BU1

Tavă de ieşire-A1

Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.300 coli, A3 650 coli,
SRA3/13” x 19” 650 coli
Capacitate tavă inferioară (B): A4 2.450 coli, A4R 1.700 coli, A3 650 coli,
SRA3 650 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Poziţia capselor: Colţ, dublă
Capacitate de capsare: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli
Dimensiuni (L x A x H): 644 mm (Max 761*) x 656 mm x 1.121 mm
*când tava auxiliară este extinsă.
Greutate: Aprox. 48 kg
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.300 coli, A3 650 coli,
SRA3/13” x 19” 650 coli
Capacitate tavă inferioară (B): A4 2.450 coli, A4R 1.700 coli, A3 650 coli,
SRA3 650 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Poziţia capselor: Colţ, dublă
Capacitate de capsare: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli
Format de hârtie pentru capsare broşuri: A3, A4R
Capacitate de capsare pentru capsare broşuri: 16 coli (80 gmp)
Dimensiuni (L x A x H): 644 mm(Max 761*) x 656 mm x 1.121 mm
*când tava auxiliară este extinsă.
Greutate: Aprox. 72 kg
Necesită unitatea de capsare sau unitatea de finisare pentru broşuri-T1
Tip de gaură pentru perforare: Se poate selecta între 2 găuri şi 4 găuri (FRN)
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gmp
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R,
Dimensiune atipică (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm) 4 găuri:
A3, A4, Dimensiune personalizată, Dimensiune atipică (257 mm x 182 mm 297 mm x 432 mm)
Greutate: Aproximativ 7,7 kg
Necesită unitatea de capsare sau unitatea de finisare pentru broşuri-T1
Tip de gaură pentru perforare: 4 găuri (Suedia)
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gmp
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R,
Dimensiune atipică (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm) 4 găuri:
A3, A4, Dimensiune personalizată, Dimensiune atipică (257 mm x 182 mm 297 x 432 mm)
Greutate: Aproximativ 7,7 kg
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.000 coli, A3 1.000 coli,
SRA3/13” x 19” 1.000 coli
Capacitate tavă inferioară (B): A4 4.000 coli, A4R 2.000 coli, A3 1.500 coli,
SRA3 1.000 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Poziţia capselor: Colţ, dublă
Capacitate de capsare: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli
Dimensiuni (L x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm
Greutate: Aproximativ 130 kg
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.000 coli, A3 1.000 coli,
SRA3/13” x 19” 1.000 coli
Capacitate tavă inferioară (B): A4 4.000 coli, A4R 2.000 coli, A3 1.500 coli,
SRA3 1.000 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Poziţia capselor: Colţ, dublă
Capacitate de capsare: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli
Format de hârtie pentru capsare broşuri: A3, A4R,SRA3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică 210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm
Capacitate capse pentru capsare broşuri: 25 coli (80 gmp)
Dimensiuni (L x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239mm
Greutate: Aproximativ 180 kg
Necesită fie unitatea de finisare pentru broşuri AM2 sau unitatea de finisare
AM1
Tip de gaură pentru perforare: BT1: 2 găuri şi 4 găuri (FRN) selectabile, BU1:
4 găuri (Suedia)
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-300 gmp
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R, Dimensiune
atipică (182 x 182 - 297 x 432,0 mm) 4 orificii A3, A4, Dimensiune
personalizată/Dimensiune atipică (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)
Greutate: Aprox. 7,7kg
Dimensiune hârtie: Toate dimensiunile posibile la motorul de marcat
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp
Capacitate de ieşire: 250 de coli la imprimare pe o faţă/100 de coli la
imprimare duplex
Dimensiuni (L x A x H): 422 mm × 382 mm × 175 mm
Greutate: Aprox. 1,2 kg

