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•
Produktīvas un
ekonomiskas A4 krāsu
daudzfunkcionālās ierīces
Šīs funkcijām bagātās A4 krāsu
daudzfunkcionālās ierīces
nodrošina ātru un efektīvu
dokumentu tūlītēju apstrādi,
lai jūs varētu pievērsties
uzņēmējdarbības prioritātēm

• Jaudīgas A4 krāsu daudzfunkcionālās ierīces ar drukas, kopēšanas,
krāsainas skenēšanas, sūtīšanās un faksa1 funkcijām ir ideāli
piemērotas maziem uzņēmumiem ar augstām prasībām

• Vienkārša un lietotājam draudzīga darbība ar 8,9 cm krāsu skārienu
un pārvilkšanas LCD displeju

• Canon V2 krāsu (spilgts un vibrējošs) attēlu tehnoloģija padara
dokumentus iespaidīgus un atšķirīgus no citiem

• Elastīgas mobilās drukāšanas un skenēšanas iespējas, piemēram,
Apple AirPrint™, Mopria drukāšana, kā arī mobilās drukāšanas
un skenēšanas lietojumprogrammas, atbalsta mobilā darbinieka
efektivitāti

• Tūlītēja, vienkārša instalēšana; lietotāji var piekļūt iestatīšanas
rokasgrāmatai, izmantojot lietotāja interfeisu

• Izejmateriālus var vienkārši nomainīt, samazinot dīkstāves laiku

• Ideāli iederas jūsu biroja vidē ar tīkla savienojamību un atbalsta

• Standarta toneris iekļauts iepakojumā, nodrošinot krāsu drukāšanu

• Palieliniet produktivitāti ar līdz pat 1100 lokšņu kapacitāti un

• Esiet mierīgi ar Canon standarta garantiju1

tādus IT standartus kā PCL1 un Genuine Adobe PS1

divpusēju automātisko dokumentu padevēju (DADF)

• Skenējiet un nosūtiet dokumentus tieši uz dažādiem galamērķiem,
to skaitā e-pastu un kopīgotu mapi

līdz pat 12 mēnešiem2

• Paplašinātais valodu atbalsts funkciju izvēlnēm, drukas draiveriem
un uzlīmēm ļauj lietotājiem navigēt savā valodā3

• Enerģijas patēriņš miega režīmā nepārsniedz 1 vatu
• Kompakts un efektīvs dizains, kas ietaupa vietu

DRUKĀT

KOPĒT

AirPrint™ un AirPrint logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
tikai imageRUNNER C1225iF
2
Faktiskie rezultāti atšķirsies un var būt vairāk vai mazāk par 12 mēnešiem atkarībā no individuālas lietošanas. Krāsu drukāšana
12 mēnešus ir balstīta uz 1000 lapu ikmēneša drukas apjomu, 30 % krāsainu lapu un 5 % A4 pārklājumu (ISO/IEC 24712).
Standarta melnā tonera apjoms ir 12 000 lapas. Dzeltenā, fuksīna un ciāna tonera apjoms ir 7300 lapas.
3
imageRUNNER C1225/iF ir lokalizēts visas standarta Eiropas valodās, kā arī krievu, turku, arābu, poļu, ungāru,
čehu un slovāku valodās. Taču arābu lietotāja interfeiss nav atbalstīts
1

FAKSS

SKENĒT

•
Tehniskās specifikācijas

Iekārtas tips

Krāsu, A4, lāzera daudzfunkcionāla (lasītāja/printera standarts)
iekārta

Pieejamās pamatfunkcijas

Drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas, sūtīšanas un faksa
standarts ierīcei C1225iF
Fakss nav pieejams ierīcei C1225

Printera specifikācijas

imageRUNNER C1225/C1225iF

Skenēšanas izšķirtspēja

Melnbalta skenēšana: 1 00 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi,
200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi,
400 dpi, 600 dpi
Krāsaina skenēšana: 1 00 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi,
200 dpi, 300 dpi

Abpusēja skenēšana

Abpusēja uz abpusēju (automātiska)

Skenēšanas ātrums

Melnbalta, vienpusēja: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi),
MB divpusēja: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
Krāsu vienpusēja: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi),
Krāsu divpusēja: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)

Skenēšanas metodes

Grūdienveida skenēšana: krāsainā nosūtīšanas funkcija ir
standarta opcija.
Vilkšanas skenēšana: TWAIN/WIA vilkšanas skenēšana ir
pieejama visos modeļos.
Skenēšana uz USB atmiņas ierīci: pieejama visos modeļos
Skenēšana uz mobilajām, ar internetu savienotām ierīcēm:
pieejams risinājumu klāsts, kas nodrošina skenēšanu uz
mobilajām ierīcēm vai ar internetu savienotām ierīcēm atkarībā
no jūsu prasībām. Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības
pārstāvi, lai iegūtu papildinformāciju.

Vilkšanas skenēšanas
specifikācijas

TWAIN/WIA vilkšanas skenēšana

Drukāšanas ātrums
(MB/krāsu)

25/25 lpp./min. (A4, vienpusēja),
26/26 lpp./min. (A5, vienpusēja),
25/25 lpp./min. (A4, abpusēja),
26/26 lpp./min. (A5, abpusēja)

Drukāšanas metode

Krāsu drukāšana ar lāzerstaru

Drukas izšķirtspēja

Atbilstoši 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Divpusēja drukāšana

Automātiska (standarts)

Tiešā drukāšana

Tiešā drukāšana pieejama no USB atmiņas ierīces
Atbalstītie failu veidi: JPEG, TIFF, PDF

Drukāšana no mobilajām
vai ar internetu
savienotām ierīcēm un
mākoņpakalpojumiem

Pieejams programmatūru klāsts, lai nodrošinātu drukāšanu no
mobilajām vai ar internetu savienotām ierīcēm. Lūdzu, sazinieties
ar savu tirdzniecības pārstāvi, lai iegūtu papildinformāciju.

Papīra ievade (standarts)

1 x 550 lokšņu (80 gsm) kasete, 100 lokšņu (80 gsm)
daudzfunkcionālā paplāte

Papīra ievade (papildiespēja)

1 x 550 lokšņu kasete (80 gsm) (kasešu padeves modelis AJ1)

Mac Scan (tikai TWAIN)

Maksimālais papīra ievades
apjoms

1200 loksnes (80 gsm)

Mac OS X 10.5.8 vai jaunāka

Papīra izvades apjoms

250 loksnes (80 gsm)

Apstrādes iespējas

Standarta: sakārtošana pa lapām, grupēšana

Atbalstītie papīra veidi

Kasete(-s):
plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs,
biezs papīrs, perforēts papīrs, aploksnes*
* Aplokšņu atbalsts, tikai izmantojot 1. standarta kaseti.
Daudzfunkcionālā paplāte:
plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs,
biezs papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes,
aploksnes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Atbalstītie papīra izmēri

1. papīra kasete:
Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
aploksnes (Nr. 10 (COM10), Monarch, DL);
pielāgots izmērs (no 98,4 mm līdz 216 mm x no 190,5 mm līdz
355,6 mm)
2. papīra kasete:
Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
pielāgots izmērs (no 98,4 līdz 216 mm X no 190,5 līdz 355,6 mm)

*Draiveri ir pieejami vietnē http://software.canon-europe.com.
Sūtīšanas specifikācijas
Papildu/standarta

Standarts visos modeļos

Sūtīšanas izšķirtspēja

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,
200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Adresāti

E-pasts, fakss (nav pieejams ierīcei C1225), PC (SMB, FTP)

Adrešu grāmata/ātrā numuru
sastādīšana

LDAP (maks. 50 pārmeklējami),
vietējie (maks. 300, tostarp 281 ātrās sastādīšanas numuri)

Failu formāti

SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF
E-pasts: PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF

Papildu universālās
nosūtīšanas funkcijas
komplekti

PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E: nosūtiet
šifrētus PDF dokumentus un pievienojiet ciparierīču parakstus
PDF failiem.

Faksa specifikācijas
Standarta ierīcei C1225iF
Nav pieejams ierīcei C1225

Modema ātrums

Super G3 33,6 kbps (līdz 3 sekundēm uz lapu1)

Faksa izšķirtspēja

Standarta: 200 x 100 dpi,
Smalka: 200 x 200 dpi
Īpaši smalka: 200 x 400 dpi
Vissmalkākā: 400 x 400 dpi

Faksa atmiņa

Līdz 512 lapām1

Ātrā numuru sastādīšana

Maks. 281

Grupas numuru sastādīšana/
adresāti

Maks. 199 zvani

Secīga pārraide

Maks. 310 adreses

Atmiņas dublēšana

Jā

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

Citas funkcijas

Faksu pāradresēšana, dubulta piekļuve, PC fakss (tikai
pārraidīšana)

PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /
Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 /
Server 2012 / Server 2012R2

Vispārīgas specifikācijas

Atbalstītais papīra svars

Kasete(-s): no 60 līdz 163 gsm
Daudzfunkcionālā paplāte: no 60 līdz 220 gsm
Divpusējā druka: no 60 līdz 163 gsm

Lapas apraksta valoda(s)

UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript 3. līmenis (standarts ierīcei
C1225iF)
PCL5c/6, Adobe PostScript 3. līmenis nav pieejams ierīcei C1225

Operētājsistēmas saderība

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Papildu/standarta

Daudzfunkcionālā paplāte:
Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
pielāgots izmērs (no 98,4 mm līdz 216 mm x no 148 mm līdz
355,6 mm), aploksnes (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Fonti

Windows XP

PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonti
PS fonti: 136 Roman fonti
PS/PCL nav pieejams ierīcei C1225

PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /
Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows8/Windows 8.1 /
Server 2012 /Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 vai jaunāka)
PPD: MAC OS 9.1 vai jaunāka, MAC OS X (10.3.9 vai jaunāka),
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8/
Windows 8.1
Lūdzu, skatiet vietni http://software.canon-europe.com/,
lai uzzinātu par drukāšanas risinājumu pieejamību ar citām
operētājsistēmām un vidēm, tostarp AS/400, UNIX, Linux un
Citrix. Daži no šiem risinājumiem ir pieejami par maksu.
SAP ierīču tipi ir pieejami vietnē SAP Market Place.
Kopēšanas specifikācijas
Kopēšanas ātrums
(MB/krāsu)

Lūdzu, skatiet norādīto drukāšanas ātrumu

Pirmās kopijas laiks (FCOT)
(MB/krāsu)

8,4/10,5 sek.

Kopēšanas izšķirtspēja

Nolasot: 600 dpi x 600 dpi
Drukājot: 600 dpi x 600 dpi

Vairākas kopijas

Līdz 999 kopijām

Samazināšana/palielināšana

Tālummaiņa: 25–400 % ar 1 % soli
Fiksētas tālummaiņas proporcijas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %,
200 %, 400 %

Skenēšanas specifikācijas
Papildu/standarta

Standarts visos modeļos (DADF 50 loksnes)

Atbalstītais/-ie papīra
izmērs/-i

A4, A5, B5, pielāgoti izmēri: no 140 līdz 216 mm x no 128 līdz
356 mm (padodot caur DADF)

Atbalstītais papīra svars(-i)

Vienpusēja skenēšana: no 50 līdz 105 gsm (DADF)
Divpusēja skenēšana: no 64 līdz 105 gsm (DADF)

Uzsilšanas laiks

Apm. 34 sekundes no ieslēgšanas

Aktivizēšana no miega režīma

10 sekundēs vai ātrāk

Interfeisa tips

USB 2.0 liela ātruma, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,
1 x USB ports (priekšā), 1 x USB ports (aizmugurē),
1 x USB ierīce Ieteicamais trešo pušu bezvadu risinājums ir
Silex SX-BR-4600 WAN. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet vietnē
www.silex-europe.com

Tīkla protokoli

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

Atmiņa

1,0 GB

Vadības panelis

QVGA krāsu LCD 8,9 cm (3,5 collu) displejs, kas atbalsta
skārienus/pārvilkšanu

Izmēri (P x D x A)

Standarta:
511 mm x 549 mm x 610 mm
Papildu:
Ar kasešu padeves modeli AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm

Uzstādīšanas vieta (P x D)

852 mm x 843 mm
(pamatiekārta + atvērta daudzfunkcionālā paplāte + atvērtas
kasešu atvilktnes)

Svars

Apm. 44 kg, ieskaitot toneri

Darba vide

Temperatūra: no 10 līdz 30 °C (no 50 līdz 86 °F)
Mitrums: no 20 līdz 80 % RH (bez kondensācijas)

Enerģijas avots

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

Enerģijas patēriņš

Maksimālais: apm. 1,5 kW
Gaidstāve: apm. 30 W
Miega režīms: Apm. 1,0 W vai mazāk 2
Laiks, lai ierīce pārslēgtos uz miega režīmu: 60 sek.
Standarta elektroenerģijas patēriņa (TEC) novērtējums3:
0,8 kWh
Tikai ierīcēm C1225 (modelim bez faksa)
Spraudnis izslēgts: 0,5 W vai mazāk (normālā režīmā)
Laiks, lai ierīce izslēgtu spraudni: 4 stundas

•
Tehniskās specifikācijas

Trokšņa līmenis
Skaņas spiediens4
(dati atsaucei, LpAm,
stāvot blakus)

Skaņas spiediens, trokšņa līmenis:
Aktīvs: 50 dB
Gaidstāve: bez skaņas (mazāk nekā 30 dB)

Programmatūras un printera
pārvaldība

eMaintenance: iegulta RDS, kas nodrošina attālus e-apkopes
pakalpojumus, piemēram, skaitītāju tveršanu, automātisko
izlietojamo materiālu pārvaldību un attālo diagnostiku.
Attālās aparātprogrammatūras sistēma (GDLS):
nodrošina attālu aparātprogrammatūras izplatīšanu.
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface – RUI):
tīmeklī balstīts interfeiss katrai ierīcei, kas nodrošina attālo ierīču
pārvaldību un kontroli.
Canon draivera konfigurācijas rīks: utilītprogramma Canon
drukas draiveru rūpnīcas noklusējuma iestatījumu mainīšanai

Drošības funkcijas

Izejmateriāli
Tonera pudele

Opciju specifikācijas

Standarta:
IP/Mac adrešu filtrēšana, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, droša
drukāšana, nodaļas ID
Papildu: PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E
Toneri 34 melns/ciāna/fuksīna/dzeltens
(Apjoms: BK 12 000 / CMY 7 300 lapas) 5

Kasešu padeves modelis

Nosaukums: kasešu padeves modelis AJ1
Apraksts: papildu kasešu padeves modulis ar 1 x 550 lokšņu
ietilpību. Palielina kasetes papīra ietilpību līdz pat 1200 loksnēm.
Izmēri (P x D x A): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Svars: apm. 15 kg

Aparatūras piederumi 1

KLAUSULE J1 EUR/KLAUSULE J1 SA

Drukas kontrollera piederumi

SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1@E: nodrošina
svītrkodu drukāšanu, izmantojot strūklas uzgaļu tehnoloģiju.

Dokumentu drošības
piederumi

PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E: nosūtiet
šifrētus PDF dokumentus un pievienojiet ciparierīču parakstus
PDF failiem.

Citas opcijas

Fotoreceptors 034 (BK / C / M / Y)
Tonera atkritumu kasetne WT-A3:

Zemsvītras piezīmes
1
Pamatojoties uz ITU-T standarta tabulu Nr. 1
2
1 vata miega režīmu, iespējams, nevar aktivizēt visos apstākļos. Noteiktas tīkla konfigurācijas un
opcijas var nepieļaut ierīces pāriešanu miega režīmā. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet lietotāja
rokasgrāmatā.
3

Standarta elektroenerģijas patēriņa (TEC) novērtējums attēlo produkta standarta
elektroenerģijas patēriņu 1 nedēļas laikā un to mēra kilovatstundās (kWh). Testa metodoloģiju
nosaka Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

4

Deklarētā trokšņu emisija atbilstoši ISO 7779

5

Pamatojoties uz 5 % pārklājumu (A4)

Visas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma

511 mm

610 mm

iRC1225/iRC1225iF
511 mm x 549 mm x 610 mm

425 mm

Kasešu padeves modelis AJ1

tikai C1225iF
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