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•

Intelligent multifunktionell*
färgenhet för
A4-dokument – många
anslutningsmöjligheter
imageRUNNER ADVANCE C255/C355
är avsedda för A4-format men erbjuder
många av de funktioner som annars fås
endast med A3-modellerna. Därmed är
de ett perfekt alternativ för upptagna
arbetsgrupper som behöver en kompakt
lösning.

Kontroll över kostnaderna:
• Teknik som är utformad för att minska utskriftskostnaderna
• Spårning av användaraktivitet visar utskriftsbeteendet
• Använd riktlinjer och begränsa användning efter
funktionsnivå och användare*
• Spara in överföringskostnader genom att använda IP-fax*
• Smidig integrering med utskriftslösningar som uniFLOW
• Fjärrdiagnostik och -assistans, minskade kostnader genom
minimering av stilleståndstid och den tid IT måste lägga
på att lösa problem
• Fjärrhantering och centraliserad hantering av maskinpark
underlättar IT-hantering av enheter och utrustning

UTSKRIFT

*C355P är en modell med endast skrivare

C355P är en
modell med
endast skrivare

KOPIERING

Stöd för mobilt arbete:
• Anslut till molnlagring för att komma åt dokument online
• Säker mobil utskrift som standard
• Stöd för branschstandarder som Apple Airprint® och
Mopria®
• Erbjud gästutskrift med Direct Connection
• Stöd för många olika sätt att ansluta smarta enheter,
till exempel via Bluetooth som tillval
• Använd din smarta enhet, i stället för datorn, för att
slutföra dagliga arbetsflöden
• Skicka data från din smarta enhet till imageRUNNER
ADVANCE C255/C355 och tvärtom

FAX

Som tillval
för samtliga
MFP-modeller

SCANNING

Skydda konfidentiell information:
• Kontroll på vilka som har åtkomst till enheten med
prisbelönt och smart användarverifiering, utan att
påverka användarvänlighet eller produktivitet
• Möjlighet att inaktivera funktioner per användare för att
förhindra obehörig användning
• Skyddade utskrifter och brevlåda för extra hög
dokumentsekretess
• Skydda information och säkerhet i hela nätverket med
IPsec, portfiltreringskapacitet och SSL-teknik
• Förhindra obehörig distribution av känslig information med
en mängd funktioner, som standard och som tillval, för
dokumentsäkerhet
• Först på marknaden med att förhindra dataförlust och
med redovisning av utskrifter, kopior, scanningar och fax
via uniFLOW*

Effektiv hantering av enheter:
• Ett bra alternativ för små arbetsgrupper, och kan placeras
på bord eller stativ

• Stöd för bransch- och nätverksstandarder – PCL och
Adobe PostScript – ger skräddarsydd integrering

• Delar resurser (till exempel fax) med andra imageRUNNER
•
•
•

Förenklar dokumentarbetsflöden:

• Intuitivt användargränssnitt med stor färgpekskärm som
•
•
•

•

används på samma sätt som en smarttelefon
Avancerade anpassningsmöjligheter ger en unik, personlig
upplevelse, skräddarsydd för att möta varje användares
behov av arbetsflöde.
Problemfri, snabb scanning omvandlar pappersbaserade
dokument på ett enkelt sätt*
Scanna och konvertera dokument till sökbara PDF-,
Microsoft® Word- och Microsoft® PowerPoint-filer via
en dubbelsidig dokumentmatare som rymmer upp till
100 original*
Efterbehandling med automatisk häftning sparar tid

Uppnå fantastiska resultat:
• Robust design och motor samt kapacitet för upp till
2 300 ark – perfekt för att hantera hög arbetsbelastning
på kontoret
• Bildtekniken V2 (Vivid and Vibrant) ger dokument som
garanterat imponerar och skiljer sig från mängden

•

ADVANCE-enheter i nätverket*
Samarbetar med affärstillämpningar och externa system i
molnet
Processen optimeras med Canons MEAP-plattform,
som integrerar många olika dokument-, insamlings- och
utmatningslösningar*
Canons verktyg för enhetshantering ger dig en
centraliserad kontrollpunkt för hela maskinparken,
för uppgradering av enheter, kontroll av enhetsstatus
och förbrukningsartiklar, fjärravstängning av enheter,
mätaravläsning samt hantering av adressböcker och
skrivardrivrutiner
Utformad för att ge maximal drifttid med intuitiva
underhållsfilmer för användare samt statusmeddelanden,
som gör det lättare att ha rätt förbrukning i förrådet

Miljöansvar:
• Klassledande TEC-betyg för elförbrukning
• Använder så lite som 0,8 W i viloläge
• Innefattar hållbar design, med användning av återvunna
material och biobaserad plast samt fokus på att minimera
miljöpåverkan
• ENERGY STAR®-certifierad
• Uppfyller kraven för Blue Angel-certifiering (ej tillämpligt
för C355i/C355P)
• Minimera spill med 2-sidig utskrift som standard,
skyddad utskrift och möjlighet att pausa utskriftsjobb,
förhandsgranska dem och ändra utskriftsinställningar vid
enheten, för att åstadkomma önskat resultat från första
utskriften

*C355P är en modell med endast skrivare

Alternativ för konfiguration

STAPLE FINISHER-Z1
• 1 fack, kapacitet 500 ark
• Hörnhäftning upp till 30 ark
(80 g/m²)

iR ADV C255i/C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

CASSETTE FEEDING
UNIT-AJ1
•
•
•
•

Stöder upp till A4
Medievikt 60–163 g/m²
550 ark (80 g/m²)
Stativ

CASSETTE FEEDING
UNIT-AK1
•
•
•
•

Stöder upp till A4
Medievikt 60–163 g/m²
3 x 550 ark (80 g/m²)
Stativ

CASSETTE
MODULE-AE1
•
•
•
•

Stöder upp till A4
Medievikt 60–163 g/m²
1 x 550 ark (80 g/m²)
S
 krivbord

PLAIN PEDESTAL
TYPE-F1
 öjer enheten, ingen
•H
extra medieförvaring
• Stativ

•
Tekniska specifikationer

Huvudenhet

Operativsystem

Maskintyp

Multifunktionell färglaser1

Huvudfunktioner

Skriv ut, kopiera1, scanna1, skicka1, lagra och faxa2

Processorhastighet

Canon Dual Custom Processor (delad) 1,75 GHz

Kontrollpanel

25,6 cm (10,1”) TFT WSVGA LCD-färgpekskärm

Standardminne

Standard: 3,0 GB RAM

Hårddisk

Standard: 250 GB

Gränssnittsanslutning

NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), tillval: NFC, Bluetooth Low
Energy
ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0
(värd) x1, tillval: Seriellt gränssnitt, gränssnitt för kopiekontroll

Pappersinmatning (standard)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
550-arks kassetter (80 g/m²)
universalfack för 100 ark (80 g/m²)
iR-ADV C355iFC:
4 x 550-arks kassetter (80 g/m²)
universalfack för 100 ark (80 g/m²)

Pappersinmatning (tillval för
C255i/C355i/C355P)
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550-arks kassetter (80 g/m²) (CASSETTE MODULE-AE1)
550-arks kassetter (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)
3 x 550 arks kassetter (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNITAK1)

UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 eller senare)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 eller senare)
PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare),
Windows Vista/7/8/8.1/10
SAP-enhetstyper är tillgängliga via SAP Market Place.
Se http://www.canon-europe.com/support/business-productsupport angående utskriftslösningar för andra operativsystem
och miljöer, inklusive AS/400, UNIX, Linux och Citrix.
Vissa av dessa lösningar medför kostnader.

Specifikationer för kopiering1
Kopieringshastighet

iR-ADV C255i:
25 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)
iR-ADV C355i/C355iFC:
35 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

Tid till första kopia

iR-ADV C255i: Cirka 6,9/9,4 sekunder eller mindre
iR-ADV C355i/C355iFC: Cirka 5,1/6,9 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning

Inläsning: 600 dpi x 600 dpi
Utskrift: Upp till 2 400 dpi-motsvarande x 600 dpi

Flera kopior

Upp till 999 kopior

Förstoring

25–400 % (i steg om 1 %)

Förinställda förminskningar

25%, 50%, 71%, 100%

Förinställda förstoringar

141%, 200%, 400%

Maximal
pappersinmatningskapacitet

2 300 ark (80 g/m²)

Pappersutmatningskapacitet

Utan finisher: 250 ark (A4, 80 g/m²)
Med finisher: Max. 500 ark (A4, 80 g/m²)

Efterbehandlingskapacitet

Sortering, gruppering
Med extern finisher: Sortering, gruppering, offset, häftning

Specifikationer för scanning1

Medietyper som stöds

Kassett:
Tunt papper, vanligt, tjockt, färgat, återvunnet, hålat, finpapper,
kuvert*
*Kuvert stöds endast via standardkassett 1

Standardtyp

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidigt i en enda körning

Specifikationer för
pull-scanning

Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Operativsystem som stöds: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server
2012 R2

Scanningsupplösning

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

Godtagbara original

Medieformat för originalglas: ark, böcker, 3-dimensionella
föremål
Medieformat för dokumentmatare: A4, B5, A5, A6
Medievikt för dokumentmatare:
Enkelsidig scanning: 50 till 128 g/m²/64 till 128 g/m²
(svartvitt/färg)
Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m²/64 till 128 g/m²
(svartvitt/färg)

Scanningsmetod

Sändningsfunktion finns på alla modeller

Universalfack:
Tunt papper, vanligt, tjockt, färgat, återvunnet, hålat, OH-film,
etiketter, finpapper, kuvert
Medieformat som stöds

Medievikter som stöds

Kassett 1:
Standardformat: A4, B5, A5, kuvert (No. 10(COM 10), Monarch,
ISO-C5, DL)
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm
Universalfack:
Standardformat: A4, B5, A5
Eget format: Min. 98 mm x 148 mm upp till 216 mm x 355,6 mm
Kuvert: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Eget format för kuvert: 98 mm x 148 mm till 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE MODULE-AE1:
Standardformat: A4, B5, A5
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:
Standardformat: A4, B5, A5
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AK1: (Standard på C355iFCmodellen):
Standardformat: A4, B5, A5
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm
Kassett:
60 till 163 g/m²
Universalfack:
60 till 220 g/m²

Scanning till USB-minne: Finns på samtliga modeller
Scanna till mobiler eller Internet-anslutna enheter: Det finns
en mängd lösningar som gör det möjligt att scanna till mobila
eller internetanslutna enheter efter behov. Kontakta din
säljrepresentant för ytterligare information
Scanning till molnbaserade tjänster: Det finns flera lösningar
för scanning till molnbaserade tjänster, beroende på de krav du
ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information
TWAIN/WIA-scanning från extern dator finns på alla modeller
Scanningshastighet
(svartvitt/färg, A4)

Enkelsidig scanning (svartvitt): 50 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/
50 bilder/min (300 x 600 dpi)
Enkelsidig scanning (färg): 50 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/
50 bilder/min (300 x 600 dpi)
Dubbelsidig scanning (svartvitt): 100 bilder/min
(300 dpi x 300 dpi)/100 bilder/min (300 x 600 dpi)
Dubbelsidig scanning (färg): 100 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/
100 bilder/min (300 dpi x 600 dpi)

Dubbelsidigt:
60 till 163 g/m2
Uppvärmningstid

Mått (B x D x H)

Installationsutrymme (B x D)

Vikt

Från strömtillslag: iR-ADV C255i 34 sekunder eller mindre3
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekunder
eller mindre3

Papperskapacitet

100 ark (80 g/m²)

Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
Snabbstartläge: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunder eller
mindre 4

Dubbelsidig scanning

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm

Tillval/standard

Standard för samtliga MFP-modeller

Destination

E-post/Internet-fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postlåda,
Super G3-fax (tillval för iR-ADV C255i/C355i), IP-fax (tillval)

852 mm x 908 mm (Basenhet: DADF + universalfack utfällt)
1 407 mm x 908 mm (helt konfigurerad: DADF + STAPLE
FINISHER-Z1 + universalfack utfällt)

Adressbok/kortnummer

LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)

Sändningsupplösning

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

Kommunikationsprotokoll

Fil: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-post/I-fax: SMTP, POP3, I-fax (enkel, full)

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy,
optimera för webben, PDF A/1-b), XPS (kompakt, sökbar),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

iR-ADV C355P: Cirka 42 kg inkl. toner
iR-ADV C255i/C355i: Cirka 49 kg inkl. toner
iR-ADV C355iFC: Cirka 68 kg inkl. toner

Specifikationer för utskrifter
Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftshastighet

iR-ADV C255i:
25 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

Utskriftsupplösning

1 200 dpi x 1 200 dpi-motsvarande

Sidbeskrivningsspråk

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)

Dubbelsidig utskrift

Automatisk (standard)

Direktutskrift

Direktutskrift tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme,
fjärrgränssnitt och webbåtkomst5
Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS.

Utskrift från mobilenheter
och molnet

Det finns flera program- och MEAP-baserade lösningar
för utskrift från mobila eller Internet-anslutna enheter och
molnbaserade tjänster, beroende på de krav du ställer.
Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

Teckensnitt

PCL-teckensnitt: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-teckensnitt,
Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och
traditionell kinesiska), streckkoder**
PS-teckensnitt: 136 Roman
*Kräver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 som tillval
**Kräver BARCODE PRINTING KIT-D1 som tillval

Specifikationer för sändning1

Tillval: PDF (Trace and Smooth, krypterad),
PDF/XPS (digital signatur)
Specifikationer för fax 1
Tillval/standard

iR-ADV C255i/C355i: Tillval
iR-ADV C355iFC: Standard

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s

Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

Upplösning

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Skickar/spelar in, storlek

A4, B5*, A5* och A6*
*Skickat som A4

Faxminne

Upp till 30 000 sidor

Kortnummer

Max. 200

Gruppsändning/adresser

Max. 199 adresser

Gruppsändning i följd

Max. 256 adresser

Minnesbackup

Ja

•
Tekniska specifikationer

Säkerhetsspecifikationer
Autentisering

Data

Nätverk

Dokument
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Förbrukningsartiklar

Standard: Allmän inloggningshanterare (inloggning på enhetsoch funktionsnivå), användarautentisering, avdelnings-ID,
autentisering, åtkomsthanteringssystem
Standard: Trusted Platform Module (TPM), hårddisk
med lösenordslås, radering av hårddisk, postlåda med
lösenordsskydd, hårddisk med kryptering (FIPS140-2-validerad),
Common Criteria-certifierat (DIN ISO 15408)10
Tillval: Borttagning av hårddisk1, skydd mot dataförlust (kräver
uniFLOW)
Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad
kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTPautentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME
Standard: säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management,
ES2.5-integrering
Tillval: Krypterad PDF 1, krypterad säker utskrift, användar- och
enhetssignaturer, säkra vattenstämplar, dokumentscanningslås1

Miljöspecifikationer
Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 ºC (50 till 86 ºF)
Relativ luftfuktighet: 20 till 80 % (ej kondens)

Strömkälla

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 amp

Effektförbrukning

Maximalt: Cirka 1,5 kW
Utskrift:
488 Wh eller mindre 6
Standby: Cirka 40,3 Wh
Viloläge: Cirka 0,8 W eller mindre7
Plugin av: Cirka 0,1 W6
Normal elförbrukning (TEC)8:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Ljudnivåer

Ljudeffektnivå (LwAd)9
iR-ADV C255i: Aktiv (svartvitt): 63,2 dB eller mindre 6, aktiv
(färg): 63,7 dB eller mindre 6, standby: 43 dB eller lägre
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktiv (svartvitt): 65,9 dB eller
mindre 6, aktiv (färg): 66,8 dB eller mindre 6, standby: 53 dB eller
mindre

Tonerkassett/-er

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y

Toner (beräknat antal
utskrifter vid 5% täckning)

C-EXV 47 TONER BK: 19 000
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

Maskintillbehör

Fotnoter

 j tillämpligt för C355P, som är en modell med endast skrivare
E
Ej tillämpligt för C355P, och tillval för C255i och C355i
Tid mellan strömtillslag och tillgänglighet för startknapp. Snabbstartläge PÅ
[4]
Tid innan du kan använda knappfunktioner på pekskärmen
[5] 
Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds
[6]
Data hämtade från användaranteckningar för Blue Angel-certifiering
[7] 
0,8 W viloläge är inte tillgängligt under alla förhållanden, beroende på inställningarna.
[8] 
TEC-klassningen (Typical Electricity Consumption) motsvarar den typiska energin som
förbrukas av en produkt under 1 vecka, mätt i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av
Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
[9] 
Deklarerad ljudnivå enligt ISO 7779
[10] 
Common Criteria-certifiering (DIN ISO 15408) – testning beräknas vara slutförd i slutet av juli 2017
[11] 
Ej tillämpligt för C355i och C355P
[1]

[2]
[3]

Ljudtryck (LpAm)9
Åskådares position:
iR-ADV C355P: Aktiv (svartvitt): 51,4 dB eller mindre 6, aktiv
(färg): 52,3 dB eller mindre 6, standby: 7 dB eller lägre
iR-ADV C255i: aktiv (svartvitt/färg): 48,7 dB eller mindre 6,
standby: 7 dB eller lägre
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktiv (svartvitt): 51,4 dB eller mindre 6,
aktiv (färg): 52,3 dB eller mindre 6, standby: 6 dB eller lägre
Standarder

ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel11
RoHS

Program och lösningar

Certifikat och kompatibilitet
[10]
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För fullständig information om tillgängliga tillval för iR-ADV
C255/C355-serien, se specifikationstabellerna på din lokala
Canon-webbplats.

