imagePRESS C800, imagePRESS C700

Noi niveluri de calitate şi
productivitate în producţia color
Fiind o presă pentru producţie color puternică şi versatilă,
inovatorul echipament imagePRESS C800/C700 asigură
noi niveluri de calitate şi productivitate pentru o gamă
enormă de medii şi o selecţie amplă de unităţi de finisare.
PRODUCTIVITATE DE LA UN CAPĂT LA
ALTUL PE O GAMĂ EXTINSĂ DE MEDII
IMPRIMARE DUPLEX AUTOMATĂ DE
PÂNĂ LA 300 GMP
VITEZE DE PÂNĂ LA 80 IPM
CALITATE EXCEPŢIONALĂ A IMAGINII
ÎNREGISTRARE DEOSEBIT DE PRECISĂ
TONER INOVATOR, DE INTENSITATE
CONSTANTĂ (CV)
3 OPŢIUNI PUTERNICE PRIVIND
FLUXUL DE LUCRU
CARACTERISTICI DE FINISARE
FLEXIBILE

Producţie color inovatoare

Productivitate maximă

Acest puternic echipament de producţie color, de
dimensiuni reduse, dar scalabil, încorporează o gamă
de tehnologii inovatoare pentru a furniza o calitate
excepţională, o productivitate excelentă pe întreg
fluxul de lucru, o flexibilitate inteligentă şi o manipulare
versatilă a mediilor, toate acestea în condiţii de
fiabilitate. Oferă o excelentă rentabilitate a investiţiei,
oferind economii de timp şi de cost pentru medii de
cercetare-dezvoltare computerizată (CRD) solicitante,
precum şi oportunităţi generatoare de profit în mediile
de artă grafică.

Echipamentul imagePRESS C800/C700 asigură
constant viteze de producţie impresionante, de până la
80 ipm, pe o gamă variată de medii. Acesta poate
funcţiona la viteză maximă pe hârtie groasă de până la
220 gmp şi poate imprima rapid şi fără efort faţăverso pe medii de 300 gmp. Îmbunătăţiri majore ale
tehnologiei de fuziune cu bandă permit imprimarea de
lucrări complexe pe o gamă variată de substraturi. Iar
în ceea ce priveşte sortimentele de hârtie necretată, va
depăşi orice alt echipament din categoria de producţie
volume mici.

Calitate excepţională a imprimării

Flexibilitate inteligentă

Tehnologiile inovatoare asigură o calitate a imprimării
de cea mai înaltă clasă, fără compromisuri de
productivitate. Noul toner de intensitate constantă (CV)
de la Canon îmbunătăţeşte eficienţa transferului, pentru
o consecvenţă şi o precizie îmbunătăţită a culorilor pe o
largă diversitate de medii. Echipamentul dispune de o
nouă tehnologie de înregistrare, compactă şi de mare
precizie, care asigură cele mai bune rezultate din clasa
sa, indiferent dacă se imprimă o coală sau câteva mii.
De asemenea, unitatea laser VCSEL obţine o
excepţională rezoluţie de 2400 dpi, ceea ce permite o
precizie şi mai mare la imprimarea textului şi a
imaginilor. De asemenea, echipamentul dispune de
numeroase modele de autotipie, pentru un plus de
flexibilitate şi o calitate optimizată, apropiată de cea a
tiparului ofset. Aceste tehnologii, corelate cu o calibrare
îmbunătăţită a culorilor, asigură calitatea dorită a
imprimării, chiar şi pentru cele mai solicitante medii.

Sunt disponibile trei fluxuri de lucru productive,
inovatoare şi intuitive: EFI, PRISMAsync şi Canon.
Soluţia Canon este puternică şi uşor de utilizat pentru
lucrări de imprimare de înaltă calitate. Controlerele EFI
asigură performanţe puternice şi rapide şi acceptă
imprimarea de date variabile de tip Fiery pentru
imprimare personalizată cu margini înalte. Controlerul
PRISMAsync oferă un punct de control unic pentru
întreaga dumneavoastră producţie, datorită modului
său intuitiv de funcţionare şi a divizării eficiente a
sarcinilor.

Finisare versatilă
Echipamentul imagePRESS asigură o excelentă
productivitate pe întreg fluxul de lucru, cu o opţiune
extinsă de caracteristici de finisare, realizare de broşuri
cu tăiere cu trei cuţite, legare aliniată perfect, stivuire
de înaltă capacitate, opţiuni de pliere multiple, plus
unităţi de finisare în linie de la alţi producători.

Specificaţii: imagePRESS C800/C700
Viteza procesorului

SPECIFICAŢII GENERALE
Viteză de imprimare
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

Timp de încălzire
Tip de interfaţă
Protocoale de reţea
Viteza procesorului
Memorie
Hard disk
Panou de comandă (EFI/
Canon PS/PCL)
Panou de comandă
(PRISMAsync)
Dimensiuni (L x l x h)

Spaţiu minim de instalare
(L x l)
Greutate
Mediu de operare
Sursă de alimentare

Consum de putere

Niveluri de zgomot

Specificaţii: imagePRESS C800/C700

imagePRESS C800: până la 80 ppm
imagePRESS C700: până la 70 ppm
imagePRESS C800: de la 20.000 la 100.000 de pagini
(A4)
imagePRESS C700: de la 20.000 la 80.000 de pagini
(A4)
imagePRESS C800: Până la 500.000 de pagini (A4)
imagePRESS C700: Până la 400.000 de pagini (A4)
Faţă-spate: 1,0 mm sau mai puţin
Imprimantă cu fascicul laser color
2400 dpi x 2400 dpi x 256 gradaţii
Standard:
3 casete x 550 de coli (80 gmp)
Opţiune:
Tavă multifuncţională de 100 de coli
POD Deck Lite-B1:
1 x platformă de hârtie pentru 3500 coli (A4/A3/SRA3)
Platformă de hârtie cu sertare multiple B1:
1 x 6000 coli (3 x 2000 coli – A4/A3/SRA3)
7650 coli (A4/A3)
11.200 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**
Tava multifuncţională:
Hârtie subţire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie
color, carton, hârtie cretată, hârtie preperforată, hârtie
index, Bond, folie transparentă, etichete, plicuri, hârtie
cu antet
Platformă opţională 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
** Necesită platformă de hârtie cu sertare multiple B1
Casetă de hârtie 1, 2 şi 3:
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3,
13” x 19” (330 x 483 mm)
Dimensiune atipică: de la 100 mm x 148 mm la
330,2 mm x 487,7 mm
Tava 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 multifuncţională/Platformă opţională de hârtie:
52 - 300 gmp
Duplex: 52 - 300 gmp
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
* Acceptă 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
Panou de operare - B1: Ecran cu panou tactil de
15 inch
1952 mm* x 934 mm x 1424 mm** (L x l x h)
* Include panoul operatorului şi tava de ieşire
opţională
** Include panoul operatorului; înălţimea până la ADF
este 1222,2 mm
1952 (L) x 1624 (l) mm
Aprox. 316 kg *include ADF
Temperatură: de la 20 la 27°C (de la 50 la 86°F)
Umiditate: 15 - 60 % umiditate relativă (fără condens)
220 – 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 16 A x 2
*Toată Europa
220 – 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 13 A x 2
*Marea Britanie
Maximum: Aprox. 1560 W (la sursa de alimentare) sau
mai puţin + 2500 W (la unitatea cuptor) sau mai puţin
Standby: Aprox. 1,0 Wh sau mai puţin
Mod de repaus: Aprox. 1,5 Wh sau mai puţin
Clasificare consum tipic de energie (TEC):
10,6 kWh intrare imagePRESS C800 80ppm,
9,7 kWh intrare imagePRESS C700 70ppm
Presiune sonoră – Activ: 75 dB sau mai puţin,
Standby: 56 dB sau mai puţin

Fonturi
Sisteme de operare
acceptate
Interfaţă
Protocoale de reţea

Accesorii EFI (opţionale)

SPECIFICAŢII CONTROLER
PRISMASYNC
Opţional/Standard
Nume
Limbaje de descriere a
paginilor
Rezoluţie
Memorie
Hard disk
Viteza procesorului
Fonturi

Sisteme de operare acceptate

Interfaţă
Protocoale de reţea

Nume
Descriere
Tip
Dimensiuni de medii
acceptate
Greutăţi de hârtie acceptate
(alb-negru/color)
Rezoluţie de scanare
Scanare duplex
Viteză de scanare

Limbaje de descriere a
paginilor
Rezoluţie
Memorie
Hard disk

Opţional
Server imagePRESS F200 (server Fiery extern)
Server imagePRESS G100 (server Fiery integrat)
PCL5/6 (Suport pentru driver şi utilitare:
Numai pentru interpretor integrat/PCL
disponibil pe serverul Fiery extern)
Adobe PostScript Level 3
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Server Fiery extern: 2 x 2 GB
Server Fiery integrat: 1 x 2 GB
Server Fiery extern: 1 x 1 TB
Server Fiery integrat: 1 x 500 GB

SPECIFICAŢII DE INTRARE
POD Deck Lite B1

Pachet pentru hârtie cu mai
multe sertare B1

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)
Scaner color cu platan şi alimentator duplex automat
de documente dintr-o singură trecere
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 × 600 dpi
Trimitere: 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi
faţă-verso la faţă-verso (automat)
O faţă (A4, 300 dpi):
(alb-negru/color) 120/120 ipm*
Faţă-verso (A4, 300 dpi):
(alb-negru/color) 200/140 ipm *
O faţă (A4, 600 dpi):
(alb-negru/color) 120/70 ipm*
Faţă-verso (A4, 600 dpi):
(alb-negru/color) 120/70 ipm *
*Când este conectat PRISMAsync RIP:
O faţă şi faţă-verso (A4, 600 dpi): (alb-negru/color)
70/70 ipm

Unitate de finisare cu
capsare T1

Unitate de finisare pentru
broşuri-T1

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

Model 80 ppm: Până la 80/80 ppm (A4/A5R),
până la 62 ppm (A4R)
Model 70 ppm: Până la 70/70 ppm (A4 / A5R),
până la 54 ppm (A4R)
Color: Aprox. 7,7 s.
alb-negru: Aprox. 6,9 s
Citire: 600 dpi × 600 dpi
Imprimare: 2400 dpi × 2400 dpi

Pachet pentru hârtie cu mai
multe sertare B1

Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA 3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (139,7 mm x 148 mm – 330,2 mm
x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate hârtie: 3500 coli (80 gmp) / 4000 coli
(64 gmp)
Dimensiuni (L x l 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 (139,7 mm x 182 mm – 330,2 mm
x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate hârtie: 3 x 2000 coli, total 6000 coli
(80 gmp)/3 x 2200 coli, total 6600 coli (64 gmp)
Dimensiuni (L x l x h): 950 mm x 797 mm x 1098 mm
Greutate: Aproximativ 155 kg

Compatibilă doar cu imagePRESS C700
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: 1300 coli A4/A4R/A5R,
650 coli A3, 650 coli SRA3/13”x19”
Capacitate tavă inferioară (B): 2450 coli A4,
1700 coli A4R, 650 coli A3, 650 coli SRA3
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Poziţia capselor: colţ, dublă
Capacitate capse: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli
Format de hârtie pentru capsare broşuri: A3, A4R
Capacitate capse pentru capsare broşuri: 16 coli
(80 gmp)
Dimensiuni (L x l x h): 644 mm (max. 761*) x 656 mm
x 1121 mm
*când este extinsă tava auxiliară.
Greutate: Aprox. 72 kg
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: 1000 coli A4/A4R/A5R,
1000 coli A3, 1000 coli SRA 3/13” x 19”
Capacitate tavă inferioară (B): 4000 coli A4,
2000 coli A4R, 1500 coli A3, 1000 coli SRA3
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Poziţia capselor: colţ, dublă
Capacitate capse: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli
Dimensiuni (L x l x h): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
Greutate: Aproximativ 130 kg

Unitate de finisare pentru
broşuri AM2

Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: 1000 coli A4/A4R/A5R,
1000 coli A3, 1000 coli SRA 3/13” x 19”
Capacitate tavă inferioară (B): 4000 coli A4,
2000 coli A4R, 1500 coli A3, 1000 coli SRA3
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Poziţia capselor: colţ, dublă
Capacitate capse: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli
Format de hârtie pentru capsare broşuri: A3, A4R,
SRA3, 13” x 19”, Dimensiuni atipice 210 x 279,4 mm –
330,2 x 487,7 mm
Capacitate capse pentru capsare broşuri: 25 coli
(80 gmp)
Dimensiuni (L x l x h): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
Greutate: Aproximativ 180 kg

Tăiere pentru broşuri D1

Necesită unitate de finisare pentru broșuri
Lăţime de tăiere: 2 – 20 mm
Grosime de tăiere: Până la 50 de coli (include copertă)
Greutate admisibilă hârtie: 52 – 300 g/m²
Dimensiuni (L x l x h): 1575 mm x 770 mm x 1040 mm
Greutate: Aprox. 152 kg

Unitate de tăiere broşuri cu
două cuţite A1

Necesită unitate de tăiere pentru broșuri
Lăţime de tăiere: 2 – 15 mm
Grosime de tăiere: Până la 50 de coli (include copertă)
Greutate admisibilă hârtie: 52 – 300 gmp
Dimensiuni (L x l x h): 536 mm x 770 mm x 1040 mm
Greutate: Aprox. 145 kg

Perforator extern pentru
2/4 găuri-C1

Necesită unitatea de capsare sau unitatea de
finisare pentru broşuri-T1. Compatibilă doar cu
imagePRESS C700
Tip de gaură pentru perforare: 2 găuri şi 4 găuri (FRN)
selectabile
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gsm
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. 7,7 kg

SPECIFICAŢII DE INTRARE
POD Deck Lite B1

Compatibilă doar cu imagePRESS C700
Capacitate tavă:
Capacitate tavă superioară: 1300 coli A4/A4R/A5R,
650 coli A3, 650 coli SRA3/13”x19”
Capacitate tavă inferioară (B): 2450 coli A4,
1700 coli A4R, 650 coli A3, 650 coli SRA3
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Poziţia capselor: colţ, dublă
Capacitate capse: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli
Dimensiuni (L x l x h): 644 mm (max. 761*) x 656 mm
x 1121 mm
*când este extinsă tava auxiliară.
Greutate: Aprox. 48 kg

Unitate de finisare AM1

SPECIFICAŢII DE COPIERE
Viteză de copiere
(alb-negru/color)

Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA 3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (139,7 mm x 148 mm – 330,2 mm
x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate hârtie: 3500 coli (80 gmp) / 4000 coli
(64 gmp)
Dimensiuni (L x l 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 (139,7 mm x 182 mm – 330,2 mm
x 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate hârtie: 3 x 2000 coli, total 6000 coli
(80 gmp)/3 x 2200 coli, total 6600 coli (64 gmp)
Dimensiuni (L x l x h): 950 mm x 797 mm x 1098 mm
Greutate: Aproximativ 155 kg

Perforator extern pentru
4 găuri-C1

Unitate de perforare
BT1 / BU1

SPECIFICAŢII DE IEŞIRE
Opţional
Seria PRISMAsync iPR C800 A-1
Postscript L3, PDF 1.7, IPDS (tranzacţional), PCL/PJL
(tranzacţional)
PS/PDF: 600 x 600 dpi sau 1200 x 1200 dpi, PCL
tranzacţional: 600 x 600 dpi, IPDS tranzacţional:
600 × 600 dpi
4 x 4 GB DDR3
3 x 3,5” SATA II, 250 GB, 7200 RPM
Intel® QuadCore™ i7, 2,8 GHz
136 de fonturi Type1 pentru limbile romanice
Import utilizator de fonturi PS prin editorul de setări
Fonturi Adobe opţionale pentru limbi asiatice:
Japoneză: 5 fonturi
Chineză: 2 fonturi pentru chineză simplificată, 1 font
pentru chineză tradiţională
Coreeană: 1 font pentru limba coreeană
Sisteme de operare acceptate (drivere de imprimantă):
Windows Vista (32/64 biţi), 7 (32/64 biţi), Server 2003
(32/64 biţi), Server 2008 (32/64 biţi), Server 2008R2
(64 biţi), Server 2012R2, 8 (32/64 biţi)
MacOS 10.6 (32/64 biţi), MacOS 10.7 (32/64 biţi),
MacOS 10.8 (64 biţi), MacOS 10.9 (64 biţi)
Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB pentru fişiere
prin panoul operatorului, DVI pentru conexiunea
panoului operatorului
TCP/IP, inclusiv IP static/auto (DHCP)
SNMP v1/v2c/v3, MIB gazdă resurse, MIB II grup sistem,
MIB imprimantă, trimitere MIB sarcină monitor prin lpr,
hotfolders, soclu, SMB, IPP, JDF/JMF (prin adaptor)

SPECIFICAŢII PENTRU
SCANARE

SPECIFICAŢII CONTROLER
IMPRIMARE FIERY
Opţional/Standard
Nume

Server Fiery extern: Până la 3,1 GHz (Intel Core i5 2400)
Server Fiery integrat: 2,9 GHz (Intel Pentium G850)
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
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, GA Package Premium Edition
(Pentru F200), Productivity Package (Pentru G100),
Kit HDD amovibil (Pentru F200)

Unitate de inserare de
documente M1

Unitate de stivuire de mare
capacitate G1

Tavă ieşire A1

Unitate de pliere de hârtie F1

Maşină de broşat cu legare
perfectă D1

Perforator profesional B1

Unitate de integrare
perforator profesional C1

Necesită unitatea de capsare sau unitatea de
finisare pentru broşuri-T1. Compatibilă doar cu
imagePRESS C700
Tip de gaură pentru perforare: 4 orificii (Suedia)
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gsm
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. 7,7 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 orificii (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. 7,7 kg
Număr de tăvi: 2 tăvi
Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, SRA3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate hârtie: 200 coli x 2 tăvi (80 gmp)
Dimensiuni (L x l x h): 336 mm (746 mm inclusiv tava)
× 793 mm × 1407 mm
Greutate: 61 kg
Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13” x 19”,
Dimensiune atipică (140 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm)
Greutate hârtie: 52 – 300 gmp
Capacitate de ieşire
Tavă pentru stivă: 6000 de coli (80 gmp) în două
stive de 3000 de coli fiecare
Tavă superioară: 200 de coli
Dimensiuni (L x l x h): 899 mm × 792 mm × 1040 mm
Greutate: Aproximativ 120 kg
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 l x h): 422 mm × 382 mm × 175 mm
Greutate: Aproximativ 1,2 kg
Pliere în Z: Dimensiune hârtie: A3, A4R, Greutate
hârtie: 52 – 105 gmp
Pliere în C: Dimensiune hârtie: A4R, Greutate hârtie:
52 – 105 gmp
Pliere în Z tip acordeon: Dimensiune hârtie: A4R,
Greutate hârtie: 52 – 105 gmp
Dublu paralel: Dimensiune hârtie: A4R, Greutate
hârtie: 52 – 90 gmp
Semipliere: Dimensiune hârtie: A4R, Greutate hârtie:
52 – 105 gmp
Capacitate de ieşire: Pliere în C şi pliere în Z în
acordeon: 40 de coli, dublu paralel: 25 de coli
Dimensiuni (L x l x h): 336 mm × 793 mm × 1190 mm
Greutate: Aproximativ 71 kg
Dimensiune broşură:
Lăţime: 203 – 297 mm, Lungime: 138 – 216 mm
Grosime broşură: Până la 25 mm
Interval de tăiere: Sus/jos: 6,5 – 39,5 mm la fiecare
margine, marginea din faţă: 6,5 – 49,5 mm
Pagini corp:
Număr de coli: 10 – 200 coli (80 gmp)
Dimensiuni: A4, SRA4, Dimensiuni atipice
(Lăţime: 257 – 320 mm, Lungime: 182 – 228,6 mm)
Greutate hârtie: 52 – 163 gmp* (*106 – 163 gmp:
până la 10 coli ca hârtie inserată)
Copertă:
Număr de coli: 1 coală
Dimensiuni: A3, SRA3, Dimensiuni atipice
(Lăţime: 257 – 330,2 mm, Lungime: 364,0 – 487,7 mm)
Greutate hârtie: 91 – 300 gmp
Capacitate tavă: Aprox. 127 mm sau aprox. 1000 de
coli de hârtie ca total
Dimensiuni: 922 x 791 x 1300 mm
Greutate aprox. 306 kg
Putere: 240 V, 2,6 A
Necesită unitate de finisare pentru broşuri AM2
sau unitatea de finisare AM1, unitatea de integrare
perforator profesional B1
Greutate admisibilă hârtie perforată: 75 – 216 gmp
(hârtie simplă), Pro Click: 75 – 176 gmp, dimensiune
admisibilă hârtie perforată: A4
Instrumente de perforare: pieptene de plastic cu
21 de găuri, buclă dublă cu 23 de găuri (rotundă),
buclă dublă cu 34 de găuri (rotundă), bobină color
cu 47 de găuri, Velo Bind cu 12 găuri, perforator coli
libere cu 4 găuri, perforator coli libere cu 2 găuri,
perforator coli libere cu 4 găuri (suedez), perforator
coli libere cu 3 găuri, Pro Click cu 34 de găuri
Dimensiuni (L x l x h): 305 mm × 792 mm × 1040 mm
Greutate: Aproximativ 80 kg
Necesită perforator profesional B1
Dimensiuni: 250 × 792 × 1040 mm
Greutate: Aproximativ 40 kg

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

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

