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•
Kompakte og pålitelige
sort-hvitt multifunksjonsmaskiner for A4
Disse robuste multifunksjonsmaskinene
for A4 er utviklet for kostnadsbevisste
bedrifter, og produserer sort-hvittutskrifter på en rask og effektiv måte.
Med en kompakt design passer de
perfekt for små kontormiljøer.

Strømlinjeform dokumentflyten

Effektiv administrasjon av enhetene dine

• Rask og pålitelig utskrift med 35 s/min

• Kompakt og plassbesparende design

• Papirkapasitet på inntil 1100 ark for små,

• Støtte for bransje- og nettverksstandarder, som

travle arbeidsgrupper i enhver organisasjon.

• Forbedret produktivitet og papirsparing

med automatisk tosidig utskrift.

• Enkel administrasjon gjennom automatisk

målerregistrering, automatisk administrering
av forbruksvarer og fjerndiagnose

• Enkel betjening med et intuitivt, 5-linjers

bakgrunnsbelyst display.

• Enkel skanning og dokumentsending direkte

til flere ulike mottakere med en rekke formater,
inkludert søkbar PDF

• En rekke utskrifts- og skannefunksjoner i tillegg

til muligheten til å skanne direkte til, eller skrive
ut direkte fra, et USB-minne

SKRIV UT

f.eks. PCL og Adobe® PostScript® 3™, for sømløs
integrering.

KOPI

• Effektiv konfigurering, administrering og

oppgradering av enheter, enten individuelt eller
som del av en større maskinpark, med Canons
verktøy for utskrift og enhetsstyring

• Redusert nedetid takket være enkel administrasjon

og design som krever minimalt vedlikehold

FAKS

Kun på
imageRUNNER 1435iF

SKANN

•
Kompakt og pålitelig sort-hvitt
multifunksjonsmaskin for A4
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Full kostnadskontroll

Sikre konfidensiell informasjon

• Kompakte maskiner med flere funksjoner

• Sensitiv informasjon kan beskyttes gjennom en

i ett – skrive ut, kopiere, skanne og fakse*
(*Faks er bare tilgjengelig på imageRUNNER
1435iF)

rekke standardfunksjoner, som sikker utskrift,
tilgangskontroll (Avd.ID) og brukerbegrensninger

• Ekstra sikkerhetsalternativer gir brukerbasert

• Kostnadseffektiv, pålitelig utskrift takket være

tilgangskontroll og rapportering samt
kortleserautentisering for hele maskinparken

separat toner- og trommelteknologi

• Mulighet til å begrense funksjonstilgang og angi

• Støtte for bransjestandardiserte

kvote etter avdelings-ID

• Mulighet til å vise brukerbasert rapportering

sikkerhetsprotokoller for nettverk, som IP Sec
og IEEE 802.1X

i tillegg til å spore og tilkjenne spesifikke
utskriftsjobber til enkeltpersoner, avdelinger,
lokasjoner og prosjekter gjennom kompatibilitet
med den prisvinnende programvaren uniFlow

• Utviklet for å redusere totalkostnadene

Vis miljøansvar
• Kvalifisert ENERGY STAR® og Blue Angel
• Lavt typisk strømforbruk (TEC)

for utskrifter med funksjoner som fjerner
den administrative byrden og samtidig
strømlinjeformer arbeidsflyter

• Energiforbruk på 2 W eller mindre i hvilemodus
• Produsert av resirkulert plast og bioplast

Viktigste konfigurasjonsvalg for imageRUNNER 1435i, 1435iF

Hovedenhet

Kassettmatermodul – AC1

Type med enkel sokkel – G1

Kassettmatermodul –
AC1 og type med enkel
sokkel – G1

•
Tekniske spesifikasjoner
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Maskintype

Svart-hvitt multifunksjonell A4-lasermaskin
(standard leser/skriver)

SKANNERSPESIFIKASJONER

Tilgjengelige
hovedfunksjoner

Skrive ut, kopiere, skanne, sende som standard
(imageRUNNER 1435iF)
Skrive ut, kopiere, skanne, sende og fakse som standard
(imageRUNNER 1435iF)

Ekstrautstyr/standard

Standard (DADF 50 ark)

Støttede mediestørrelser

A4, B5, B6, Legal, Letter

Støttede medievekter

Enkeltsideskanning: 50 til 105 g (DADF)
Dobbeltsidig skanning: 64 til 105 g (DADF)

Skanningsoppløsning

Svart-hvitt-skanning: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi
Fargeskanning: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi

Tosidig skanning

2-sidig til 2-sidig (automatisk)

Skanningshastighet

Svart-hvitt enkeltsider: 28 bilder/min (A4, 300 dpi x
300 dpi), svart-hvitt dobbeltsidig: 10 bilder/min (A4,
300 dpi x 300 dpi)
Ensidig fargeutskrift: 10 bilder/min (A4, 300 dpi x
300 dpi), farger dobbeltsidig: 6 bilder/min (A4, 300 dpi
x 300 dpi)

Skanningsmetoder

Push-skanning: Colour Send (send i farger)-funksjonen er
standard på begge modeller
Pull-skanning: TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på
begge modellene
Skanne til USB-minnepinne: Tilgjengelig på begge modeller
Skanne til mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter:
En rekke programvareløsninger er tilgjengelig for å kunne
skanne til mobile enheter og enheter koblet til Internett,
avhengig av dine behov.
Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.

Spesifikasjoner for
pull-skanning

TWAIN/WIA Pull-skanning
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Mac Scan (kun TWAIN)
Mac OS X 10.5.8 eller nyere
*Driverne er tilgjengelige via
http://software.canon-europe.com.

SKRIVERSPESIFIKASJONER
Utskriftshastighet

35 s/min (A4 ensidig), 15 s/min (A5 ensidig)1,
18 s/min (A4 dobbeltsidig)

Utskriftsmetode

Laserutskrift

Utskriftsoppløsning

600 dpi x 600 dpi

Tosidig utskrift

Automatisk (standard)

Direkte utskrift

Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnebrikke
Støttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF

Utskrift fra mobilenheter
eller Internett-tilkoblede
enheter og nettskybaserte
tjenester

En rekke løsninger er tilgjengelig for å kunne skrive ut fra
mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter. Kontakt
din salgsrepresentant for mer informasjon.

Papirinngang (standard)

1 x 500 arks kassett (80 g), 100 arks flerbruksskuff (80 g)

Papirinngang (valgfritt)

1 x 500-ark kassett (80 g) (Kassettmatermodul-AJ1)

Maks.
papirinnmatingskapasitet

1 100 ark (80 g)

Kapasitet for
papirutmating

100 ark (80 g)

Etterbehandlingskapasitet

Standard: Sortere, gruppere

Støttede medietyper

Kassett(er):
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt
papir
Multifunksjonell skuff:
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt
papir, transparent, etiketter, konvolutter (nr. 10 (COM10),
Monarch, ISO-C5, DL)

Støttede mediestørrelser

SENDESPESIFIKASJONER
Ekstrautstyr/standard

Standard på begge modellene

Sendeoppløsning

300 dpi x 300 dpi

Papirkassett(er): A4

Destinasjoner

E-post, PC (SMB, FTP)

Multifunksjonell skuff:
Standardstørrelse: Størrelse A4, A5, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, konvolutter (Nr.10 (COM10),
Monarch, ISO-C5, DL), egendefinert (76 mm til 216 mm x
127 mm til 356 mm)

Adressebok/
hurtigoppringing

LDAP (maks. 50 søkbar),
lokal (maks. 300 inkludert 281 hurtigvalg)

Filformater

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, søkbar PDF
e-post : PDF, kompakt PDF, søkbar PDF

Valgfrie universelle
sendefunksjonssett

Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert
PDF og legg digital enhetssignatur til PDF-filer.

Støttede medievekter

Kassett(er): 64 g til 90 g
Multifunksjonsbrett: 60 g til 128 g
Tosidig: 64 g til 105 g

Sidebeskrivelsesspråk

UFRII , PCL5/6, Adobe PostScript v. 3

Skrifttyper

PCL-skrifttyper: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-skrifttyper
PS-skrifttyper 136 Roman-skrifttyper

Ekstrautstyr/standard

Standard for imageRUNNER 1435iF / Ikke tilgjengelig for
imageRUNNER 1435i

Kompatibilitet med
operativsystemer

UFRII: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)

Modemhastighet

Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side) (se fotnote 1)

Faksoppløsning

Standard: 200 dpi x 100 dpi
Fin: 200 dpi x 200 dpi
Superfin: 200 dpi x 400 dpi
Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi

Faksminne

Opptil 512 sider 2

Hurtignumre

Maks. 281

Gruppeoppringning /
destinasjoner

Maks. 199 oppringninger

Sekvensiell kringkasting

Maks. 310 adresser

Reserveminne

Ja

Gå inn på http://software.canon-europe.com/ og les om
tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer
og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen
av disse er betalte løsninger.

Andre funksjoner

Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX)

SAP-enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place.

Oppvarmingstid

Omtrent 20 sekunder fra strømmen slås PÅ

Oppstart fra dvalemodus

7,8 sekunder eller mindre

Type grensesnitt

USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base T / 100Base-TX / 10Base-T,
1 x USB-vert (foran), 1 x USB-vert (bak), 1 x USB-enhet
Anbefalt tredjeparts trådløs løsning er Silex SX-2500CG.
For mer informasjon, gå til www.silex-europe.com

Nettverksprotokoller

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),
IPX/SPX (NDS, Bindery)
*IPv4/IPv6-støtte

Minne

512MB (RAM)

Kontrollpanel

5-linjers bakgrunnsbelyst LCD i svart-hvitt

PCL: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012R2
PS: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)
PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere),
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1

KOPISPESIFIKASJONER
Kopieringshastighet

Se oppgitte utskriftshastigheter

Tid til første kopi (FCOT)

7,9 sek (DADF)

Kopioppløsning

600 dpi x 600 dpi

Flere kopier

Opptil 999 kopier

Forminskelse/forstørrelse

Zoom: 25–400 % i intervaller på 1 %
Fast zoomrate: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %,
400 %

FAKSSPESIFIKASJONER

GENERELLE
SPESIFIKASJONER

•
Tekniske spesifikasjoner

Mål (B x D x H)

Standard:
545 mm x 457 mm x 475,3 mm
Med valgfri kassettmatemodul-AC1:
545 mm x 457 mm x 605,3 mm

Installeringsplass (B x D)

772,1 mm x 939,6 mm (Hovedenhet + flerbruksskuffen
åpen + kassettskuffer åpne)

Vekt

Omtrent 23,7 kg, inkludert toner

Bruksmiljø

Temperatur: 10 til 30 ºC (50 til 86 ºF)
Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)

Strømkilde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Strømforbruk

Maksimum: Ca. 1,5 KW
Hvilemodus: Ca. 15 W
Dvalemodus: Ca. 2,0 W eller mindre3
Tid uten aktivitet før hvilemodus blir aktivert:
Minimum 180 sek / standard 300 sek
Plugin-av-modus: 0,1 W eller mindre
Tid uten aktivitet før enheten går i plugin-av-modus:
4 timer som standard (kun for imageRUNNER 1435i)
Typisk strømforbruk (TEC)-klasse 4. 1,9 kWt eller mindre

Støynivåer
Lydtrykk5 (referansedata,
LpAm, tilskuerposisjon)

Lydtrykk, støynivåer:
Ved bruk: 55,2 dB
Hvilemodus: Uhørlig (lavere enn 30 dB)

Skriverstyring

eMaintenance: innebygd RDS muliggjør eksterne
eMaintenance-tjenester som måleropptak, automatisk
administrering av forbruksvarer og fjerndiagnose.
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innebygd uniFLOW-kompatibilitet: For integrasjon med
Canons uniFlow-plattform for utskriftsstyring.
iW Management Console (administrasjonskonsoll):
Serverbasert programvare for sentralisert styring av en
maskinpark (inkluderer overvåking av forbruksartikler,
statusovervåking og varsler, distribusjon av adressebøker,
konfigurasjonsinnstillinger, maskinprogramvare,
måleravlesning og rapportering, driver- og ressursstyring)
Fjernsystem for maskinprogramvare (GDLS): Tillater
fjerndistribusjon av maskinprogramvare
Fjernbrukergrensesnitt (RUI): Nettbasert grensesnitt
til hver enhet, som bidrar til å tilveiebringe
fjernadministrering og -kontroll av enhetene.
Canons verktøy for driverkonfigurasjon (tilgjengelig
via service): Et verktøy for å endre standard
fabrikkinnstillinger for Canons utskriftsdrivere.

Sikkerhetsfunksjoner

Standard:
IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
sikker utskrift, avdelings-ID
Valgfritt:
Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E:

FORBRUKSARTIKLER
Tonerflaske

C-EXV 50 svart toner (gir: SV 17 600) 6

SPESIFIKASJON AV
TILBEHØR
Kassettmater

Navn: Kassettmatingsmodul-AC1
Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 1 x 500 arks
papirkapasitet. Øker kassettmaterens papirkapasitet til
1100 ark.
Mål (B x D x H): 520 mm x 451 mm x 155 mm
Vekt: Ca. 5 kg

Maskinvaretilbehør

Frittstående gulvtype G1 med enkel sokkel
HÅNDSETT-K1 (kun for imageRUNNER 1435iF og er ikke
tilgjengelig i Storbritannia og Sør-Afrika)

Tilbehør for
utskriftskontroll

STREKKODEUTSKRIFTSETT-D1@E: Muliggjør utskrift av
strekkoder via jet caps-teknologi.

Andre alternativer

C-EXV 50 trommelenhet: Svart-trommel som gir 35 500
sider

Tilbehør for
dokumentsikkerhet

Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert
PDF og legg digital enhetssignatur til PDF-filer.

Fotnoter
[1]

Støtter ikke dobbeltsidig A5

[2]

Basert på ITU-T standard diagram nr. 1

[3 ]

 W dvalemodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Enkelte nettverks2
konfigurasjoner og valg kan hindre enheten fra å gå i dyp dvalemodus.
Se brukerhåndboken for mer informasjon

[4]

 ypisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i løpet
T
av en uke, målt i kilowattimer (kWt). Testmetoden er definert av Energy Star
(http://www.eu-energystar.org).

[5]

Erklært støyutvikling i samsvar med ISO 7779

[6]

Basert på 6 % dekning (A4)

Standard ansvarsfraskrivelser
Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel
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