Nákladovo
efektívne čiernobiele kopírovanie
a lokálna tlač
imageRUNNER
2420 a 2422

Táto séria kompaktných zariadení vám
poskytuje vysokoefektívne čiernobiele
kopírovanie a lokálnu tlač cez USB
s rýchlosťou až 22 str./min alebo
kóp./min. S voliteľnou možnosťou
sieťovej tlače a skenovania je toto
finančne dostupné zariadenie ideálne
pre malé kancelárie.

you can
22

kópií
Až
za minútu
Flexibilný formát
papiera až do
veľkosti A3
Kapacita
papiera až
hárkov

1 080

5-riadkový
LCD displej

Energetická
efektívnosť
Dizajn, ktorý vám
ušetrí priestor

Zvýšená produktivita a efektívnosť

a intuitívne zariadenie
•	Jsednoduché
5-riadkovým podsvieteným displejom
•	Vysokokvalitné kopírovanie
- 20 str./min. imageRUNNER 2420

•

- 22 str./min. imageRUNNER 2422

	Extrémne rýchly reakčný čas s rýchlym
prebudením z režimu spánku a dobou
tlače prvej kópie 7,9 sekundy

Flexibilita

Ohľaduplnosť na životné prostredie

nergeticky efektívne zariadenie –
•	Kapacita papiera až 1 080 hárkov
•	Espotreba
len 4,5 Watt v režime spánku,
	
F
lexibilný
formát
papiera
až
do
veľkosti
A3
•
úspora energie a nákladov
•	Lokálna tlač cez USB
•	Voliteľná automatická obojstranná tlač
oliteľná sieťová tlač a skenovanie
•	VUFRII-LT

Nákladovo efektívna prevádzka
Kompaktné rozmery

zariadenia šetrí priestor v malých
•	Da izajn
rušných pracovných skupinách
•	Zošívanie a obojstranná tlač

•	Nízke náklady na vlastníctvo
výšená produktivita a prvotriedna
•	Zenergetická
efektívnosť maximalizuje
hodnotu zariadenia

Technické údaje: imageRUNNER séria 2400
imageRUNNER
séria 2400
Typ zariadenia
Základné funkcie

ŠPECIFIKÁCIE
TLAČIARNE
Rýchlosť tlače

Spôsob tlače
Rozlíšenie pri tlači
Obojstranná tlač
Tlač z pamäťových médií
Papier
(štandardná možnosť)
Papier
(voliteľná možnosť)
Maximálna kapacita
papiera na vstupe
Kapacita papiera
na výstupe

imageRUNNER 2420: Kopírovanie, lokálna tlač
(USB), voliteľná sieťová tlač a skenovanie
imageRUNNER 2422: Kopírovanie, lokálna tlač
(USB), voliteľná sieťová tlač a skenovanie
imageRUNNER 2420
Až 20 str./min. (A4)/ až 10 str./min. (A3)
imageRUNNER 2422
Až 22 str./min. (A4)/ až 11 str./min. (A3)
Monochromatická tlač laserovým lúčom
600 dpi x 600 dpi
Voliteľné - automatická
Nepodporovaná

Štandardne:

Štandardne:
Voliteľná
zošívačka:
Voliteľný vnútorný
dvojcestný
zásobník:
Kazeta/y:

Kazeta/y:
Mnohoúčelový
zásobník:

Váha tlačového média
Jazyk popisu stránok
Písma
Kompatibilita
s operačnými
systémami

Špecifikácie
skeneru
Voliteľné/štandardné
Typ
Veľkosť médií
Váha médií

1080 hárkov

Mnohoúčelový
zásobník:

Veľkosť formátu
tlačových médií

Doba do zhotovenia
prvej kópie (FCOT)
Rozlíšenie pri kopírovaní
Počet kópií
Zmenšenie / zväčšenie
Ostatné vlastnosti

kazeta na 250 hárkov
mnohoúčelový zásobník na 80 hárkov
3 ks kaziet s 250 hárkami

S vnútorným
dvojcestným
zásobníkom:

Podporované typy
tlačových médií

Rýchlosť kopírovania

Multifunkčné s čiernobielou laserovou tlačou

So zošívačkou:

Záverečné úpravy

Manažment tlačiarne
a softvér

Špecifikácie kopírky

Kazety:
Mnohoúčelový
zásobník:
UFRII-LT(štandard)

250 hárkov (A4) /
100 hárkov (A3)
Až 30 sád so zošívačkou alebo
770 hárkov bez zošívačky (A4)
Zásobník A
Až 100 hárkov (A4) /
50 hárkov (A3)
Zásobník B
Až 250 hárkov (A4) /
100 hárkov (A3)
Zoskupovanie, rotácia
Stohovanie, zoskupovanie,
zošívanie
Zoskupovanie, rotácia

Rozlíšenie pri skenovaní
Obojstranné skenovanie
Rýchlosť skenovania

Obyčajný papier, recyklovaný
papier, farebný papier, ťažký
papier, kvalitný (bankový)
papier
Obyčajný papier, recyklovaný
papier, farebný papier, ťažký
papier, kvalitný (bankový)
papier, priesvitky, nálepky,
obálky: No.10 (COM10),
ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
A3 / B4 / A4 / A4R / B5 /
B5R / A5
Štandardné rozmery:
A3 / B4 / A4 /A4R /B5 /B5R /
A5 /A5R, voľný rozmer (Š x D):
min 95 mm x 148 mm / max:
297 mm x 432 mm,
Obálky:
No.10 (COM10), ISO-B5,
Monarch, ISO-C5,DL
64 až 90 g/m2
64 až 128 g/m2

Metódy skenovania

Špecifikácie skenovania
pomocou Pull

Všeobecné
špecifikácie
Čas zahrievania
Typ komunikačného
rozhrania
Sieťový protokol
Rýchlosť procesora
Pamäť
Pevný disk
Ovládací panel
Rozmery (Š x H x V)
Priestor na inštaláciu
(Š x H)
Hmotnosť
Napájanie
Spotreba energie

Bez podpory PS alebo PCL fontov
UFRII-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/
Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2,
MAC OS X (10.4.9 alebo vyššie), Linux.

Hladina hluku

imageRUNNER 2420
Až 20 kóp./min. (A4) / až to 10 kóp./min. (A3)
imageRUNNER 2422
Až 22 kóp./min. (A4) / až 11 kóp./min. (A3)
menej ako 7,9 sekundy
Až 600 x 600 dpi
Až 99 kópií
25-400% v krokoch po 1%
Zoskupovanie, rotácia, stohovanie (zošívanie
s voliteľnou zošívačkou), 4 na 1, kopírovanie
identifikačných kariet
Voliteľné - (vyžadujú si použitie voliteľného
adaptéra NW IF ADAPTER IN-E14)
Farebný plochý skener s voliteľným automatickým
obojstranným podávačom (DADF)
A4, A4R, A3, A5, vlastná veľkosť (ŠxD):
Max. 297 mm x 420 mm Min. 148 mm x 210 mm
Jednostranné
52 až 105 g/m2
skenovanie /
obojstranné
skenovanie:
Skenovanie
37 až 128 g/m2
papiera:
Až 300 x 300 dpi pri čiernobielom a farebnom
skenovaní
2 strany na 2 strany (automatické)
Čiernobiele:
Až 20 obr./min. (A4)
Farebné:
Až 6 obr./min. (A4)
Skenovanie
Nepodporované
pomocou
technológie Push:
Skenovanie
Skenovanie cez TWAIN
pomocou
technológie Pull:
Skenovanie na
Nepodporované
USB kľúč:
TWAIN cez sieťový ovládač TWAIN
Podporované operačné systémy: Windows 2000/
Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows
Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
(32-bitová verzia, 64-bitová verzia v režime
kompatibility)
Približne 13 sekúnd od zapnutia zariadenia.
Približne 1 sekundu z režimu spánku.
USB 2.0
Voliteľné 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER
IN-E14)
TCP/IP (LPD/HTTP), podpora IPv4/IPv6
150 Mhz
64 MB (zdieľaná)
Nie
5-riadkový monochromatický LCD displej
622 mm x 638 mm x 580,4 mm
1018 mm x 1249 mm
Pribl. 37,9 kg
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálna: Približne 1373 W
Režim spánku: Menej ako 4,5 W
Akustický tlak1
Aktívny:
iR2422: Menej ako 66,7 dB
iR2420: menej ako 66,0 dB
Pohotovostný režim:
menej ako 43 dB
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Bezpečnostné vlastnosti
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Toner
Špecifikácie
voliteľného
príslušenstva
Zošívačka

Kazetový nakladač

iWMC - centralizovaný manažment zariadení
Network ScanGear
NetSpot Device Installer
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
Manažment identifikátorov oddelení
Filtrovanie IP/ Mac adries, identifikátor oddelení

C-EXV 14 Toner, čierny: (8 300 strán2)

Názov: Zošívačka - U2
Počet zásobníkov: Jeden zásobník + voliteľný
zásobník (vnútorný)
Kapacita zásobníka: 770 hárkov (A4/A5/A5R),
380 hárkov (A4R/ A3)
Maximálna kapacita zošívačky: Až 50 hárkov (A4),
až 30 hárkov (A3, A4R)
Hmotnosť papiera: 64 až 128 g/m2
Umiestnenie spinky: Jedna spinka (ľavý horný roh)
Rozmery (Š x H x V):
460 mm x 520 mm x 300 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H): 1065 mm x 765 mm
(s vysunutým zásobníkom)
Hmotnosť: Pribl. 10,0 kg
Názov: Kazetový modul-J1, Kazetový modul-K1
Kapacita papiera: 1 x 250 hárkov v kazete (J1),
2 x 250 hárkov v kazete (K1)
Rozmery (Š x H x V):
580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1),
580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1)
Hmotnosť: Približne 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)

Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Obojstranná jednotka - A1: Umožňuje obojstrannú
tlač
NW IF ADAPTER IN-E14: Umožňuje sieťovú tlač
a skenovanie
Kazeta s predným nakladaním - AC1: Náhradný
zásobník pre 250 hárkov pre všetky kazety
iR2016/20 Plochý podstavec, vysoký: Na zvýšenie
umiestnenia zariadenia pri použití kombinácie
imageRUNNER 2420/2422 a nakladacieho
modulu pre kazety CST-J1
iR2016/20 Plochý podstavec, nízky: Na zvýšenie
umiestnenia zariadenia pri použití kombinácie
imageRUNNER 2420/2422 a nakladacieho
modulu pre kazety-J1+K1
Dodatočný zásobník pre zošívačku-C1: dodatočný
zásobník pre zošívačku-U2
Spinky-J1 GP: Spinky pre zošívačku-U2
Sada napájacieho zdroja-Q: Jednotka napájacieho
zdroja. (Poznámka: Nainštalovať je potrebné len
jeden voliteľný napájací zdroj-Q1 po pridaní 1
alebo viacerých zariadení: Zošívačka-U2 a nakladací
modul pre kazety-K1)
Vnútorný dvojsmerný zásobník - E2: Dodatočný
zásobník na výstupe

Poznámky
[1] Deklarovaný hluk v súlade s ISO 7779
[2] Pri 6% pokrytí
Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie.
Všetky údaje vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti
Canon. Táto brožúra a špecifikácie produktov, ktoré sú v nej uvedené, boli
vytvorené pred dátumom uvedenia produktov na trh. Konečné technické
parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. ™ a ®: Akékoľvek názvy
spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných výrobcov na ich trhoch alebo v ich krajinách.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú buď registrované obchodné
známky alebo obchodné známky Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo v iných krajinách.

