Kompakt
og produktiv
fargeutskrift
imageRUNNER ADVANCE
C250i, C350i, C351iF

Disse A4-fargeenhetene i imageRUNNER ADVANCEserien gir fargekommunikasjon av høy kvalitet
med stor plassbesparelse. Enkle funksjoner for
integrasjon, sikkerhet og kostnad gjør den ideell
for mindre arbeidsgrupper.

you can

25–35 S/MIN S-HV /
25–35 S/MIN FARGER
imageRUNNER ADVANCE
PLASSBESPARENDE, MODULÆR DESIGN
17,8 CM BERØRINGSSKJERM MED FARGE
OG VIPPEFUNKSJON
PAPIRKAPASITET PÅ OPPTIL 2300 ark
OPPTIL A4-UTMATING
AUTOMATISK STIFTEALTERNATIV

Produktivitet

•
•
•

	Uovertruffen og konsekvent brukeropplevelse med en stor
17,8 cm berøringsskjerm i farger og med intuitive menyer
	Unike tilpasningsmuligheter forenkler og automatiserer vanlige
oppgaver som brukeren utfører
Dobbeltsidig skanning og sending i farger med innebygd
støtte for dataformater som søkbar PDF og Office Open XML
(PowerPoint) gjør det mulig å bruke digitalt innhold flere ganger
og på forskjellige måter
Integrasjon med kraftige produksjonsløsninger for dokument,
opptak og utmating sørger for optimaliserte prosesser
	Papirkapasitet på opptil 2300 ark for travle arbeidsgrupper og
avdelinger
Tidsbesparende, automatisk stiftealternativ
Støtte for mobilt arbeid
Enkel vedlikeholdsdesign for mindre nedetid

•
•
•
•
•

Kostnadskontroll

unksjonene til mange enheter i en kompakt, multifunksjonell
•	Fenhet
•	Sporing av brukeraktivitet gir innsyn i utskriftsbruken
•	Opprett regler og begrens bruken på funksjonsnivå per bruker
ffektiv enhetsovervåking, rapportering og diagnose for enkel
•	Eadministrering
og vedlikehold.
	
M
ulighet
til
å
bruke
delte ressurser, for eksempel faks og Advance
• Space, fra andre iR-ADV-enheter
•	Alternativer for kostnadsdekning og integrering av myntautomat

Sikkerhet for maskin og informasjon

•

	Prisbelønnet og smart brukerautentisering
sikrer kontroll uten innvirkning på
brukerens produktivitet eller komfort
	Mulighet til å deaktivere funksjoner per
bruker for å hindre uautorisert bruk
	Sikker utskrift og MailboxLite forbedrer
dokumentfortroligheten
	En rekke standardfunksjoner som
datasletting, IP- og MAC-adressefiltrering
og IPSec beskytter maskinen og
dataoverføring i nettverket
	Et omfattende utvalg av alternativer sørger
for samsvar med de høyeste nivåer av alle
former for informasjonssikkerhet
	Bransjens første hindring av datatap og
revisjon av utskrift, kopier, skanninger og
fakser gjennom uniFLOW

•
•
•
•
•

Integrering

Bærekraftighet

•

	Egnet for arbeidsgruppe av enhver
størrelse enten i et skrivebordsmiljø eller
frittstående enhet
	Innebygd støtte for industri- og
nettverksstandarder dvs. Genuine Adobe
PostScript og PCL sørger for problemfri
integrasjon med ERP, CRM og andre
informasjonssystemer bedrifter bruker.
	Konsekvent imageRUNNER ADVANCEplattform og -portefølje forenkler
administrasjon og drift over en
maskinpark
	Canons kraftige innebygde MEAP & MEAP
Web-plattform gir tilgang til en rekke
løsninger for styring av dokumenter,
dataregistrering og utmating for å
optimalisere prosessene
	Enkel å konfigurere, styre og oppdatere,
være seg individuelt eller som en del
av en større maskinpark, med Canons
styringsverktøy
	Delte ressurser i nettverket
	Kobling til skytjenester for fleksibelt arbeid
på og deling av dokumenter

•
•

este typiske strømforbruk (TEC)* i sin
•	Bklasse
•	Bruker så lite som 1 W i dvalemodus
nkorporerer resirkulerte materialer og
•	Ibioplast
• ENERGY STAR -kvalifisert
valifiserer for den strenge prisen Blue
•	KAngel**
®

*Definert av ENERGY STAR
(http://www.eu-energystar.org)
**Kun C250i/C351iF

•
•
•
•

Viktigste konfigurasjonsvalg

511 mm

511 mm

610 mm

1035 mm
STIFTEENHET-S1*

imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i

imageRUNNER ADVANCE C351iF

426 mm

ENKEL SOKKELTYPE-D1

425 mm

KASSETTMATER-AG1

425 mm

KASSETTMATER-AH1

Se produktspesifikasjonene for fullstendige opplysninger om alle valg.
* Ekstra element tilfører stabilitet når stifteenhet legges til enhet med ekstra kassetter

Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serien
Maskintype
Tilgjengelige hovedfunksjoner

Multifunksjonell A4-fargelaser (standard leser/skriver)

Spesifikasjoner for pull-skanning

Skriv ut, kopier, skann, send og valgfri faks (standard på C351iF)

SKRIVERSPESIFIKASJONER
Utskriftshastighet (BW)

Støttede operativsystemer: Windows XP / Windows Vista / Windows 8 /
Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 /
Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
* Drivere er tilgjengelige via http://software.canon-europe.com

C350i/C351iF1: 35/35 s/min (A4 ensidig), 26/26 s/min (A5 ensidig),
35/35 s/min (A4 dobbeltsidig), 26/26 s/min (A5 dobbeltsidig)
C250i: 25/25 s/min (A4 ensidig), 26/26 s/min (A5 ensidig),
25/25 s/min (A4 dobbeltsidig), 26/26 s/min (A5 dobbeltsidig)

Utskriftsmetode

Fargelaserutskrift

Utskriftsoppløsning

2400 dpi tilsvarende x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Dobbeltsidig utskrift

Automatisk (standard)

Direkte utskrift

Skrive ut fra Internett-tilkoblede
enheter

Papirinngang (standard)

Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Remote UI og Web Access*
Støttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF, XPS**
(*XPS-utskrift fra nettsteder støttes ikke)
(**XPS krever DIREKTEUTSKRIFTSSETT (for PDF/XPS)-H1)
En rekke programvareløsninger og MEAP-baserte løsninger finnes for å kunne
skrive ut fra mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte
tjenester, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer
informasjon.
C250i/C350i: 1 x 550-arks (80 g/m2) kassett,
100-arks (80 g/m2) flerbruksskuff

SENDESPESIFIKASJONER
Ekstrautstyr/standard
Sendeoppløsning
Destinasjoner
Adressebok/hurtigoppringing

1 x 550-arks kassett (80 g/m2) (kassettmater-AG1)
3 x 550-arks kassetter (80 g/m2) (kassettmater-AH1)

Maks kapasitet papirinngang

2300 ark (80 g/m2)

Kapasitet for papirutmating

Etterbehandlingskapasitet
Støttede medietyper

Uten etterbehandler: 250 ark (80g/m2)
Med stifteenhet: 500 ark uten stifting (80 g/m2),
20 ark med stifting
Standard: Sortere, gruppere
Med valgfri stifteenhet-S1: Sortere, gruppere, stifte (hjørne)
Kassett(er):
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet
papir, konvolutter*
*Konvoluttstøtte kun via standardkassett 1.
Multifunksjonell skuff:
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet
papir, transparent, etiketter, konvolutter (nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Støttede mediestørrelser

Papirkassett 1:
Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes
(Nr.10 (COM10), Monarch, DL)
Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm)
Papirkassetter 2, 3 og 4:
Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement
Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm)
Multifunksjonell skuff:
Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, egendefinert
(98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), Envelopes (Nr.10 (COM10),
Monarch, ISO-C5,DL)

Støttede medievekter

Kassett(er): 60 til 163 g
Multifunksjonsbrett: 60 til 220 g
Tosidig: 60 til 163 g/m2

Sidebeskrivelsesspråk

UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard på alle modeller)

Skrifttyper

Kompatibilitet med operativsystemer

PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-skrifttyper,
4 Andale (krever valgfritt tilbehør PCL internasjonalt tegnsett-B1)
PS-skrifttyper: 136 Roman-skrifttyper
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 eller nyere)

SAP-enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place.
KOPISPESIFIKASJONER
Kopieringshastighet
Tid til første kopi (FCOT)
Svart-hvitt/farger
Kopioppløsning
Flere kopier
Forminskelse/forstørrelse

Se oppgitte utskriftshastigheter
C350i/C351iF: 5,9/7,4 sek
C250i: 8,4/10,5 sek

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

UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Send kryptert PDF og legg
digital enhetssignatur til PDF/XPS-filer.
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Legg digitale
brukersignaturer til PDF/XPS-filer.
FAKSSPESIFIKASJONER
Ekstrautstyr/standard
Modemhastighet
Faksoppløsning

Faksminne
Hurtignumre
Gruppeoppringing/destinasjoner
Sekvensiell kringkasting
Reserveminne
Andre funksjoner

Ekstrautstyr/standard

Oppvarmingstid
Oppstart fra dvalemodus
Type grensesnitt

Nettverksprotokoller
Prosessorhastighet
Minne
Harddisk
Kontrollpanel
Mål (B x D x H)

Støttede medievekter
Skanneroppløsning

Ensidig skanning: 50 til 105 g/m2 (DADF)
Dobbeltsidig skanning: 64 til 105 g/m2 (DADF)
S-HV-skanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,
200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
F-skanning: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

Dobbeltsidig skanning
Skannehastighet (A4, 300 dpi)

2-sidig til 2-sidig (automatisk)
C350i/C351iF: S-HV ensidig: 35 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
S-HV dobbeltsidig: 11 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
F ensidig: 35 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
F dobbeltsidig: 11 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
C250i: S-HV ensidig: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
S-HV dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
F ensidig: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi),
F dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)

Skannemetoder

Push-skanning: Colour Universal Send-funksjonen er standard. Integrasjon med
en rekke valgfrie MEAP-baserte opptaksprogramvarer som gir kraftig arbeidsflyt
og konverteringsmuligheter. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.
Pull-skanning: TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på alle modeller
Skanne til USB-minne: Tilgjengelig på alle modeller
Skanne til mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte
tjenester: En rekke programvareløsninger finnes for å kunne skanne til mobile
enheter eller enheter koblet til Internett og nettskybaserte tjenester, avhengig
av dine behov.
Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.

Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side) (se fotnote 2)
Standard: 200 x 100 dpi
Fin: 200 x 200 dpi
Superfin: 200 x 400 dpi
Ultrafin: 400 x 400 dpi
Opptil 6000 sider2
Maks. 200
Maks. 199 oppringninger
Maks. 256 adresser
Ja
Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX)

Ca. 34 sekunder fra strøm PÅ (normal modus), 10 sekunder fra strøm PÅ
(hurtigstartmodus)
10 sekunder eller mindre
USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base T / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-vert (foran),
2 x USB-vert (bak), 1 x USB-enhet
Anbefalt tredjeparts trådløs løsning er Silex SX-2500CG.
For flere detaljer, gå inn på www.silex-europe.com
TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX
(NDS, Bindery), *IPv4/IPv6-støtte.
1,66 GHz
2,0 GB
160 GB harddisk (nyttevolum 80 GB)
17,8 cm (7 tommer) WVGA TFT LCD Touch & Tiltbart Panel
Standard:
C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm
C351iF1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm
Ekstrautstyr:
C250i/C350i med kassettmater-AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm
C250i/C350i med kassettmater-AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm
C250i/C350i med enkel sokkeltype D1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm

Installeringsplass (B x D)

852 mm x 908 mm (Hovedenhet + flerbruksskuffen åpen + kassettskuffer
åpne)
1407 mm x 908 mm (Hovedenhet + stifteenhet + flerbruksskuff åpen
+ kassettskuffer åpne)

Vekt
Driftsmiljø
Strømkilde
Strømforbruk

Støynivåer

Standard på alle modeller (DADF 50 ark)
A4, A5, B5, egendefinerte størrelser: 140 mm til 216 mm x 128 mm til 356 mm
(ved mating gjennom DADF)

Valgfritt på C250i/C350i (krever SUPER G3 FAKSKORT-AM1)
Standard på C351iF

GENERELLE SPESIFIKASJONER

SKANNERSPESIFIKASJONER
Støttede mediestørrelser

LDAP (maks. 2000 søkbar), lokal (maks. 1800 inkludert 200 hurtigvalg)

UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Skap utkast-PDF (Trace &
Smooth) og Adobe Reader Extensions PDF.

Leser: 600 dpi x 600 dpi
Utskrift: 600 dpi x 600 dpi
Opptil 999 kopier

E-post/Internett-FAKS (SMTP), Faks (alternativ for C250i/C350i),
PC (SMB, FTP, WebDAV)
TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS (kompakt), PDF/A-1b, søkbar PDF / XPS,
Office Open XML (PowerPoint)

PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP /
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
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.

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

Valgfrie universelle
sendefunksjonssett

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

Standard på alle modeller

Filformater

C351iF: 4 x 550-arks (80 g/m2) kassetter,
100-arks (80 g/m2) flerbruksskuff
Papirinngang
(alternativ for C250i/C350i)

Colour Network ScanGear2
Med Colour Network ScanGear2 kan du skanne dokumenter fra imageRunner/
imageRunner Advance-serien til datamaskinen. Denne driveren er både for
Twain og WIA, og også for både 32/64-biters Windows OS

Programvare og skriverstyring

C351iF1 ca. 64 kg ekskl. toner
C350i/C250i ca. 44 kg ekskl. toner
Temperatur: 10 til 30 ºC (50 til 86 ºF)
Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Maksimum: Ca. 1,5 KW
Hvilemodus: Ca. 45,6 W
Dvalemodus: Ca. 1 W eller mindre3
Plugin-av: 0,1 W eller mindre (normal modus) / 0,5 W eller mindre
(hurtigstartmodus)
Typisk strømforbruk (TEC) 4: 1,3 kWt (C350i/C351iF) / 0,8 kWt (C250i)
Støynivåer fra lydtrykk5 (referansedata, LpAm, tilskuerposisjon):
C351iF /350i
Aktiv: 51 dB
Standby: 12 dB
C250i
Aktiv: 48 dB
Standby: 15 dB
MEAP (Multifunksjonell innebygd applikasjonsplattform): En kraftig
JAVA Embedded Platform for Canon-enheter som integrerer enheten med
et bredt spekter av Canon og tredjeparts programvareløsninger.
Universal Login Manager: iR-ADV-programvare for mindre virksomheter
som tilbyr praktisk pålogging, tilpassing samt bruker-baserte brukssporing og
kontroll av funksjon.
mobile PRINT & SCAN: Enkel serverløs iR-ADV-programvare muliggjør utskrift
fra og skanning til Android og iOS mobiler og nettbrett.
MEAP Web: Nettjeneste og alternativ til MEAP som tillater utvikling og
implementering av MFP-applikasjoner via nettjenester
iW Management Console (styringskonsoll): Server-basert programvare for
sentralisert styring av en maskinpark
eMaintenance: innebygd RDS muliggjør eksterne eMaintenancetjenester som måleropptak, automatisk administrering av forbruksvarer og
fjerndiagnose.
Innholdsleveringssystem (CDS): Gir fjerndistribusjon av firmware, iR-valg
og MEAP-applikasjoner
Fjernbrukergrensesnitt (RUI): Nettbasert grensesnitt til hver enhet, som
hjelper til å gi fjernstyring og kontroll av enhetene.
MailBox Lite-i: Lar brukere oppbevare utskriftsdokumenter i en spesifisert
postboks på enheten, og hente dem frem igjen for utskrift senere. For
detaljer om annen programvare, inkludert MEAP-programvare, kontakt din
salgsrepresentant.
Canons verktøy for driverkonfigurasjon: Et verktøy for å endre standard
fabrikkinnstillinger for Canons utskriftsdrivere (kun tilgjengelig via service)

Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serien
iW DESKTOP: Dra-og-slipp-utskriftsprogramvare for publisering for enkelt å
kombinere dokumenter og bruke etterbehandling for å lage dokumenter som
ser profesjonelle ut.

Systemtilbehør

SUPER G3 FAKSKORT-AN1
Legger til faksfunksjon. (Standard på C351iF / valgfri på C250i/C350i)

PROGRAMVARE FOR FJERNSTYRING: Gjør det mulig å bruke enhetens
kontrollpanelskjermer fra eksterne datamaskiner.

FJERNFAKSSETT-A1
Gjør enheten i stand til å sende og motta faks fra en annen kompatibel enhet
koblet til et fakskort

For detaljer om annen programvare, inkludert MEAP-programvare,
kontakt din salgsrepresentant.
Sikkerhetsfunksjoner

Standard:
IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform
Module (TPM), sikret utskrift, HDD passordlås, datasletting, avdelings-ID,
SSO-H, tilgangsstyringssystem
Ekstrautstyr:
Universal påloggingsstyring6, kryptert sikret utskrift, kryptert PDF, HDDkryptering, bruker og enhetssignaturer, sikre vannmerker, MailboxLite-i6.
Følgende elementer krever uniFLOW: "Min utskrift hvor som helst" sikker
utskrift, hindring av datatap.

IC KORTLESERBOKS-A1
En boks som holder og sikrer en IC-kortleser som MiCard Reader til enheten
GRENSESNITTSETT FOR KOPIKONTROLL-A1
Tillater tilkobling (CCVI I/F) mellom tredjeparts kopikontrollterminal og Canons
iR-ADV-serie til bruk med kostnadsdekning
SERIEGRENSESNITTSETT-K2
For kostnadsdekningsløsninger. Det tillater seriekommunikasjon mellom
tredjeparters myntautomatenheter og Canons serie med iR-ADV-produkt
til bruk med kostnadsdekning. MFP-belastningsmodus er tilgjengelig med
SERIEGRENSESNITTSETT-K2

FORBRUKSARTIKLER
Tonerflaske
SPESIFIKASJONER FOR
EKSTRAUTSTYR
Stifteenhet

Kassettmater

C-EXV 47 svart/cyan/magenta/gul toner
(Ytelse: BK 19 000 / CMY 21 500 sider) 7

Tilbehør for maskinsikkerhet
Tilbehør for dokumentsikkerhet

STIFTEENHET-S1
Antall skuffer: 1
Stablekapasitet: Med stifting: 20 sett. Uten stifting: 500 ark
Maksimal stiftekapasitet: Opptil 30 ark
Papirvekt: 60 til 220 g/m2
Stifteposisjon: Enkel (hjørne øverst til venstre)
Mål (B x D x H) 589 mm x 459 mm x 301 mm
Vekt: Ca. 14 kg

HDD-DATAKRYPTERINGSSETT-C6 Krypterer alle bildedata og
enhetsinnstillinger før de lagres på enhetens harddisk
SIKKERT VANNMERKE-B1
Hindrer duplisering av sensitive dokumenter med innebygde, skjulte
vannmerker som blir synlige når de kopieres
PROGRAMVARE FOR KRYPTERT UTSKRIFT-D1
Krypterer utskriftsjobben under overføringen til enheten og krever et passord
ved skriveren før sensitive dokumenter kan skrives ut
DOKUMENTSKANNELÅS-B1
Denne funksjonen øker nivået av dokumentsikkerhet ved å inkludere
skjult spor og låsekode i kopierte og utskrevne dokumenter, for å begrense
uautorisert kopiering, sending og faksing

KASSETTMATER-AG1
Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 1 x 550 arks papirkapasitet.
Tar kassettmaterens papirkapasitet opptil 1200 ark.
Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Vekt: Ca. 15 kg
KASSETTMATER-AH11
Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 3 x 550 arks papirkapasitet.
Tar kassettmaterens papirkapasitet opptil 2300 ark.
Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Vekt: Ca. 19 kg

NETTILGANGSPROGRAMVARE-J1
Gir tilgang til nettsteder og MEAP-nettapplikasjoner

Tilgangstilbehør

Standard:
PROGRAMVARESETT FOR FJERNSTYRING-B1
Gjør det mulig å bruke enhetens kontrollpanelskjermer fra eksterne
datamaskiner
Alternativer: ADF-HÅNDTAK-A1
Festes på dokumentmateren og gjør tilgangen enklere for sittende brukere

Andre alternativer
STANDARD
ANSVARSFRASKRIVELSER

STIFT-P1:
Enkle stifter for Stifteenhet-S1
Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel

Maskinvaretilbehør 1

ENKEL SOKKELTYPE-D1
Sokkelen kan plasseres under standard kassettmodul for å heve enheten når
den er frittstående. (Høyde på sokkel: 426 mm)

Maskinvaretilbehør 2

MiCARD PLUS NÆRVÆRKORTLESER
En sensor for kortbasert brukerautentisering, støtter flere kortteknologier
(HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare osv.).

[3] 1 W dvalemodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Visse
nettverkskonfigurasjoner og valg kan hindre enheten fra å gå i dyp
dvalemodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon

STREKKODESETT-D1
Gir utskrift av strekkoder via jet caps-teknologi.

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

Tilbehør for utskriftskontroll

Fotnoter

[2] Basert på ITU-T standard diagram nr. 1

PCL INTERNASJONALT TEGNSETT-B1
Legger til PCL-støtte for Andale Mono WT J (japansk), Andale Mono WT K
(koreansk), Andale Mono WT S (forenklet kinesisk) og Andale Mono WT T
(tradisjonelt kinesisk).
Dokumentpublisering

[1] C351iF kan ikke bestilles uten Kassettmater-AH1

[5] Erklært støyutvikling i samsvar med ISO 7779
[6] Gratis programvare er tilgjengelig fra senteret for programvarenedlasting
(http://software.canon-europe.com/). Kontakt din salgsrepresentant for
mer informasjon om konfigurasjon og installasjon.

iW DESKTOP
Dra og slipp-publiseringsprogram som enkelt kombinerer dokumenter
fra ulike kilder, benytter etterbehandling for å skape profesjonelt utseende
dokumenter og kobles sømløst til skriveren. Inkluderer PDF-oppretting,
-annotering og -kompresjon for digitale arbeidsflyter som korrektur og
autorisasjon.

[7] Basert på 5 % dekning (A4)
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