imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P

•

Έξυπνο και πολυτάλαντο
έγχρωμο σύστημα A4
πολλαπλών λειτουργιών*
με ευέλικτη συνδεσιμότητα
Η σειρά imageRUNNER ADVANCE C255/C355
περιλαμβάνει μοντέλα A4, αλλά προσφέρει
πολλές από τις λειτουργίες των μεγαλύτερων
συστημάτων A3, που προορίζονται για
τμήματα οργανισμών. Έτσι, αποτελεί ιδανική
επιλογή για πολυάσχολες ομάδες εργασίας
που χρειάζονται μια λύση μικρών διαστάσεων.

Έλεγχος του κόστους:

Υποστήριξη φορητών συσκευών για εργασία εξ αποστάσεως:

•

Τεχνολογία σχεδιασμένη για μείωση του συνολικού κόστους
εκτύπωσης

•

Σύνδεση σε χώρο αποθήκευσης στο cloud για πρόσβαση στα
έγγραφα online

•

Καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, η οποία
αποκαλύπτει τη συμπεριφορά τους στον τομέα της παραγωγής
εκτυπώσεων

•

Ασφαλής εκτύπωση από φορητές συσκευές στη στάνταρ
διαμόρφωση

•

Εφαρμογή πολιτικών και περιορισμός της χρήσης σε επίπεδο
λειτουργιών ανά χρήστη*

•

Υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως τα Apple Airprint®
και Mopria®

•

Μείωση του κόστους μετάδοσης με την προαιρετική δυνατότητα
Φαξ μέσω IP*

•

Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων από επισκέπτες μέσω
Απευθείας σύνδεσης

•

Πολύ καλή ενοποίηση με λύσεις διαχείρισης εξόδου, όπως το
uniFLOW

•

Υποστήριξη διάφορων τύπων σύνδεσης με έξυπνες συσκευές,
όπως μέσω προαιρετικής μονάδας Bluetooth

•

Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από
απόσταση, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, καθώς
ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας αλλά και τον χρόνο
που αφιερώνουν τα στελέχη IT για την επίλυση προβλημάτων

•

Χρήση έξυπνων φορητών συσκευών για τις καθημερινές ροές
εργασίας, αντί προσωπικού υπολογιστή

•

Αποστολή δεδομένων από έξυπνες συσκευές σε συστήματα της
σειράς imageRUNNER ADVANCE C255/C355 και το αντίστροφο

•

Απομακρυσμένη και κεντρική διαχείριση του συνόλου των
συστημάτων που απλοποιεί τη διαδικασία για τα στελέχη IT

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

*Το μοντέλο C355P είναι μόνο εκτυπωτής

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Το μοντέλο C355P
είναι μόνο εκτυπωτής

ΦΑΞ

Προαιρετικά σε όλα
τα μοντέλα MFP

ΣΑΡΩΣΗ

Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών σας:

•

Έλεγχος πρόσβασης με βραβευμένο, έξυπνο σύστημα για τον
έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών, που δεν επηρεάζει την
παραγωγικότητα ή την ευκολία χρήσης

•

Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών ανά χρήστη για
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης

•

Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων:

•

Κατάλληλη επιλογή για μικρές ομάδες εργασίας, σε επιτραπέζια ή
επιδαπέδια έκδοση

•

Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης και θυρίδων, που επαυξάνουν
την εμπιστευτικότητα των εγγράφων

Υποστήριξη καθιερωμένων προτύπων του κλάδου και δικτύωσης,
όπως οι γλώσσες PCL και Adobe PostScript, για απρόσκοπτη
ενοποίηση στο υπάρχον περιβάλλον.

•

•

Εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας
στο δίκτυο με IPsec, δυνατότητες φιλτραρίσματος θυρών και
τεχνολογία SSL

Κοινή χρήση πόρων (π.χ. φαξ) με άλλα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE του δικτύου*

•

Συνεργασία με επιχειρησιακές εφαρμογές και εξωτερικά
συστήματα στο cloud

•

Αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης των ευαίσθητων
πληροφοριών με μια σειρά στάνταρ και προαιρετικών λειτουργιών
για την ασφάλεια των εγγράφων

•

Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση
των διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών
λύσεων διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων*

•

Κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες Πρόληψης απώλειας
δεδομένων και καταγραφής των δραστηριοτήτων εκτύπωσης,
αντιγραφής, σάρωσης και φαξ μέσω του uniFLOW*

•

Εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon που σας προσφέρουν
ένα κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων, την
αναβάθμιση και τον έλεγχο της κατάστασης των συσκευών και
των αναλωσίμων, την απενεργοποίησή τους από απόσταση, την
καταγραφή των τιμών των μετρητών και τη διαχείριση των βιβλίων
διευθύνσεων και των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

•

Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών
λειτουργίας, με έξυπνα βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από
τον χρήστη και ειδοποιήσεις για την κατάσταση του συστήματος,
ώστε να προλαμβάνονται οι ελλείψεις αναλωσίμων

Βελτιστοποίηση των ροών εργασίας εγγράφων:

•

Έξυπνο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής
γρήγορης απόκρισης και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός
smartphone

•

Προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν μια
μοναδική και προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
ροής εργασιών κάθε χρήστη.

•

Εύχρηστη και ταχύτατη λειτουργία σάρωσης για ψηφιοποίηση
έντυπων εγγράφων με ευκολία*

•

Σάρωση εγγράφων και μετατροπή τους σε αρχεία PDF με
δυνατότητα αναζήτησης ή αρχεία Microsoft® Word και Microsoft®
PowerPoint μέσω του τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης με ένα
πέρασμα, που δέχεται έως 100 πρωτότυπα*

•

Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας με αυτόματη συρραφή για
εξοικονόμηση χρόνου

Επίτευξη καταπληκτικών αποτελεσμάτων:

•

Κατασκευή και εσωτερικοί μηχανισμοί υψηλής αντοχής, με
χωρητικότητα έως 2.300 φύλλα χαρτιού, ιδανικοί για τον χειρισμό
του φόρτου πολυάσχολων ομάδων εργασίας

•

Τεχνολογία απεικόνισης V2 (Vivid & Vibrant) που εξασφαλίζει ότι
τα έγγραφα εντυπωσιάζουν κάθε φορά και ξεχωρίζουν από τα
υπόλοιπα

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα:

•

Κορυφαία Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) στην
κατηγορία

•
•

Κατανάλωση μόλις 0,8W σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας

•
•

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

•

Ελαχιστοποίηση της σπατάλης με την προεπιλεγμένη εκτύπωση
δύο όψεων, την ασφαλή εκτύπωση και τη δυνατότητα διακράτησης
των εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπησής τους και αλλαγής των
ρυθμίσεων εκτύπωσης στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται τα
επιθυμητά αποτελέσματα από την πρώτη εκτύπωση

Βιώσιμος σχεδιασμός, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και
πλαστικών βιολογικής προέλευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
Πληροί τα κριτήρια για το ιδιαίτερα απαιτητικό βραβείο Blue Angel
(δεν ισχύει για το μοντέλο C355i/C355P)

*Το μοντέλο C355P είναι μόνο εκτυπωτής

Κύριες επιλογές διαμόρφωσης

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Z1
• 1 δίσκος, χωρητικότητα 500 φύλλων
• Συρραφή στη γωνία έως 30 φύλλων
(80g/m²)

iR ADV C255i/C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AJ1
• Υ
 ποστήριξη έως και A4
• Βάρος υλικών εκτύπωσης
60–163g/m²
• 550 φύλλα (80g/m²)
• Επιδαπέδια

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AK1
• Υ
 ποστήριξη έως και A4
• Βάρος υλικών εκτύπωσης
60–163g/m²
• 3 x 550 φύλλα (80g/m²)
• Ε
 πιδαπέδια

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣAE1
• Υ
 ποστήριξη έως και A4
• Βάρος υλικών εκτύπωσης
60–163g/m²
• 1x 550 φύλλα (80g/m²)
• Επιτραπέζια

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ
ΤΥΠΟΥ-F1
 νυψώνει το σύστημα,
• Α
δεν παρέχει πρόσθετη
τροφοδοσία υλικών
• Ε
 πιδαπέδια

•
Τεχνικές προδιαγραφές

Κύρια μονάδα
Τύπος συστήματος

Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών1

Βασικές λειτουργίες

Εκτύπωση, Αντιγραφή1, Σάρωση1, Αποστολή1, Αποθήκευση
και Φαξ 2

Ταχύτητα επεξεργαστή

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) 1,75GHz

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1”) TFT, WSVGA

Στάνταρ μνήμη

Στάνταρ: 3,0GB RAM

Μονάδα σκληρού δίσκου

Στάνταρ: 250GB

Διασύνδεση

ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n)· Προαιρετικά:
NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας
ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB
2.0 (Συσκευή) x1· Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση,
Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
Συρτάρια 550 φύλλων (80g/m²)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων (80g/m²)

imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P
Άμεση εκτύπωση

Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από στικ μνήμης USB,
καθώς και μέσω Προηγμένων θυρίδων, Remote UI και
λειτουργίας Πρόσβασης στο Web5
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και
XPS.

Εκτύπωση από φορητές
συσκευές και από το cloud

Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασιζόμενων σε λογισμικό
και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων
από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο
Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν
σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR,
Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά,
Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
PCL-A1
**Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1

Λειτουργικό σύστημα

iR-ADV C355iFC:
4 συρτάρια x 550 φύλλα (80g/m²)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων (80g/m²)
Είσοδος χαρτιού
(προαιρετικά για τα
C255i/C355i/C355P)

Συρτάρια 550 φύλλων (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AE1)
Συρτάρια 550 φύλλων (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AJ1)
3 συρτάρια x 550 φύλλα (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AK1)

Μέγιστη χωρητικότητα
εισόδου χαρτιού

2.300 φύλλα (80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου
χαρτιού

Χωρίς Finisher: 250 φύλλα (A4, 80g/m²)
Με Finisher: Μέγ. 500 φύλλα (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής
επεξεργασίας

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Με εξωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση,
Μετατόπιση, Συρραφή

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Συρτάρι:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση,
Χαρτί γραφής, Φάκελοι*
*Υποστήριξη για φακέλους μόνο μέσω του στάνταρ
συρταριού 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους,
Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση,
Διαφάνειες, Ετικέτες, Χαρτί γραφής, Φάκελοι

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη
υλικών

Συρτάρι 1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, Φάκελοι (No. 10(COM 10),
Monarch, ISO-C5, DL)
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x
355,6mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 148mm έως 216mm x 355,6mm
Φάκελοι: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Ειδικό μέγεθος φακέλων: 98mm x 148mm έως 216mm x
355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AE1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x
355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AJ1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x
355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AK1: (Στάνταρ στο
μοντέλο C355iFC):
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x
355,6mm

Προδιαγραφές αντιγραφής1
Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

iR-ADV C255i: Περίπου 6,9/9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV C355i/C355iFC: Περίπου 5,1/6,9 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο

Ανάλυση αντιγραφής

Ανάγνωση: 600dpi x 600dpi
Εκτύπωση: Έως ισοδύναμη με 2.400dpi x 600dpi

Πολλαπλά αντίγραφα

Έως 999 αντίγραφα

Μεγέθυνση

25%-400% (σε βήματα του 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες
σμίκρυνσης

25%, 50%, 71%, 100%

Προκαθορισμένες κλίμακες
μεγέθυνσης

141%, 200%, 400%

Προδιαγραφές σάρωσης1
Στάνταρ τύπος

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα
πέρασμα

Προδιαγραφές λήψης
σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Ανάλυση σάρωσης

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

Αποδεκτά πρωτότυπα

Επιφάνεια σάρωσης–μέγεθος υλικών: Φύλλα, Βιβλία,
Τρισδιάστατα αντικείμενα
Τροφοδότης εγγράφων–μέγεθος υλικών: A4, B5, A5, A6
Τροφοδότης εγγράφων–βάρος υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 50 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (Α&Μ/Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m²/64 έως 128g/m²
(Α&Μ/Χρώμα)

Μέθοδος σάρωσης

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διατίθεται σε όλα τα μοντέλα

Διπλή όψη:
60 έως 163g/m²
Χρόνος προθέρμανσης

Σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες
στο Internet: Διατίθεται μια σειρά λύσεων για σάρωση
σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο
Internet, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων
σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα
με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Από το άνοιγμα του
διακόπτη λειτουργίας: iR-ADV C255i 34 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο 3
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30
δευτερόλεπτα ή λιγότερο 3
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: iR-ADV C255i/C355i/
C355iFC: 4 δευτερόλεπτα
ή λιγότερο 4

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

iR-ADV C355P: 511mm x 651mm x 541mm
iR-ADV C255i/C355i: 511mm x 651mm x 639mm
iR-ADV C355iFC: 511mm x 651mm x 1.064mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

852mm x 908mm (Βασική διαμόρφωση: DADF + ανοικτός
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
1.407mm x 908mm (Πλήρης διαμόρφωση: DADF +
ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Z1 + ανοικτός Δίσκος πολλαπλών
χρήσεων)

Βάρος

iR-ADV C355P: Περίπου 42kg με τον γραφίτη
iR-ADV C255i/C355i: Περίπου 49kg με τον γραφίτη
iR-ADV C355iFC: Περίπου 68kg με τον γραφίτη

Προδιαγραφές εκτύπωσης
Μέθοδος εκτύπωσης

Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ταχύτητα εκτύπωσης

iR-ADV C255i:
25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

Ανάλυση εκτύπωσης

Ισοδύναμη με 1.200dpi x 1.200dpi

Γλώσσες περιγραφής
σελίδας

UFR II, PCL 6, Γνήσια Adobe PostScript Level 3 (στάνταρ)

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη (στάνταρ)

iR-ADV C255i:
25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)
iR-ADV C355i/C355iFC:
35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

Συρτάρι:
60 έως 163g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
60 έως 220g/m²

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 ή νεότερη έκδοση)
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 ή νεότερη έκδοση)
PPD: MAC OS 9.1 ή νεότερη έκδοση, MAC OS X (10.3.9 ή
νεότερη έκδοση), Windows Vista/7/8/8.1/10
Τύποι συσκευών SAP διατίθενται μέσω του SAP Market Place.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λύσεων
εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα και
περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των AS/400,
UNIX, Linux και Citrix, ανατρέξτε στον ιστότοπο
http://www.canon-europe.com/support/business-productsupport.
Ορισμένες από αυτές τις λύσεις παρέχονται με χρέωση.

Λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA, διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα
Ταχύτητα σάρωσης
(Α&Μ/Χρώμα· A4)

Σάρωση μονής όψης (Α&Μ): 50 εικ./λεπτό
(300dpi x 300dpi)/50 εικ./λεπτό (300dpi x 600dpi)
Σάρωση μονής όψης (Χρώμα): 50 εικ./λεπτό
(300dpi x 300dpi)/50 εικ./λεπτό (300dpi x 600dpi)
Σάρωση διπλής όψης (Α&Μ): 100 εικ./λεπτό
(300dpi x 300dpi)/100 εικ./λεπτό (300dpi x 600dpi)
Σάρωση διπλής όψης (Χρώμα): 100 εικ./λεπτό
(300dpi x 300dpi)/100 εικ./λεπτό (300dpi x 600dpi)

Χωρητικότητα χαρτιού

100 φύλλα (80 g/m²)

Σάρωση διπλής όψης

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Προδιαγραφές αποστολής1
Προαιρετικά/στάνταρ

Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα MFP

Προορισμός

E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV,
Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά για
τα iR-ADV C255i/C355i), IP φαξ (προαιρετικά)

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί
γρήγορης κλήσης

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης
(200)

Ανάλυση αποστολής

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

•
Τεχνικές προδιαγραφές

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF(Συμπίεση, Με δυνατότητα
αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για
το Web, PDF A/1-b), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα
αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word)

imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P
Επίπεδα θορύβου

Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση & εξομάλυνση,
Κρυπτογραφημένο), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή)

Ηχητική πίεση (LpAm)9
Θέση δίπλα στη συσκευή:
iR-ADV C355P: Λειτουργία (Α&Μ): 51,4dB ή λιγότερο 6,
Λειτουργία (Χρώμα): 52,3dB ή λιγότερο 6, Αναμονή: 7dB ή
λιγότερο
iR-ADV C255i: Λειτουργία (Α&Μ/Χρώμα): 48,7dB ή λιγότερο 6,
Αναμονή: 7dB ή λιγότερο
iR-ADV C355i/C355iFC: Λειτουργία (Α&Μ): 51,4dB ή λιγότερο 6,
Λειτουργία (Χρώμα): 52,3dB ή λιγότερο 6, Αναμονή: 6dB ή
λιγότερο

Προδιαγραφές φαξ 1
Προαιρετικά/στάνταρ

iR-ADV C255i/C355i: Προαιρετικά
iR-ADV C355iFC: Στάνταρ

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση

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

Μέγεθος αποστολής/
εγγραφής

A4, B5*, A5* και A6*
*Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199

Διαδοχική αποστολή σε
πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου
μνήμης

Ναι

Πρότυπα

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο
συσκευής και λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας χρήστη,
Κωδικοί τμημάτων, Έλεγχος ταυτότητας, Σύστημα
διαχείρισης πρόσβασης

Δεδομένα

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλείδωμα σκληρού
δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου,
Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης,
Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2),
Πιστοποίηση Common Criteria (DIN ISO 15408)10
Προαιρετικά: Αφαίρεση σκληρού δίσκου1, Πρόληψη απώλειας
δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Δίκτυο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC,
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP
πριν από SMTP, S/MIME

Έγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe
LiveCycle® Rights Management ES2.5
Προαιρετικά: Κρυπτογραφημένα PDF 1, Κρυπτογραφημένη
ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφές χρήστη και συσκευής,
Υδατογραφήματα ασφάλειας, Κλείδωμα σάρωσης
εγγράφου1

Περιβαλλοντικές
προδιαγραφές
Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC (50 έως 86ºF)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 3,9A

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1,5kW
Εκτύπωση:
488Wh ή λιγότερο 6
Αναμονή: Περίπου 40,3Wh
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,8W ή
λιγότερο7
Απενεργοποίηση χωρίς αποσύνδεση από την παροχή
ρεύματος: Περίπου 0,1W6
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 8:
iR-ADV C255i: 0,7kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3kWh

Κασέτες γραφίτη

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ΚΙΤΡΙΝΟ

Γραφίτης (εκτιμώμενη
απόδοση με κάλυψη 5%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΜΑΥΡΟ: 19.000
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΚΥΑΝΟ/ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ΚΙΤΡΙΝΟ: 21.500

Αξεσουάρ υλικού
εξοπλισμού

Υποσημειώσεις
[2]

Πιστοποιήσεις και συμβατότητα
[10]
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Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες
επιλογές για τα συστήματα της σειράς iR-ADV C255/C355,
ανατρέξτε στους πίνακες προδιαγραφών, στον τοπικό
ιστότοπο της Canon.

Δ εν ισχύει για το μοντέλο C355P, καθώς είναι μόνο εκτυπωτής
Δεν ισχύει για το μοντέλο C355P· προαιρετικά για τα μοντέλα C255i και C355i
[3]
Χ ρόνος μεταξύ της ενεργοποίησης του διακόπτη λειτουργίας της συσκευής και της
ενεργοποίησης του πλήκτρου Έναρξης. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη
[4]
Χ ρόνος μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην
οθόνη αφής
[5] 
Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους
[6]
Δεδομένα από το έγγραφο Blue Angel Certification User Notes
[7] 
Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
[8] 
Η τιμή της Τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) αντιπροσωπεύει την τυπική
ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα προϊόν στη διάρκεια 1 εβδομάδας και
μετράται σε κιλοβατώρες (kWh). Η μεθοδολογία ελέγχου ορίζεται από τον οργανισμό
Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
[9] 
Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
[10] 
Πιστοποίηση Common Criteria (DIN ISO 15408) – Οι δοκιμές έχουν προγραμματιστεί να
ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουλίου 2017
[11] 
Δεν ισχύει για τα μοντέλα C355i και C355P
[1]

Λογισμικό και λύσεις

Canon Inc.
canon.com

Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel11
RoHS

Αναλώσιμα

Προδιαγραφές ασφάλειας
Έλεγχος ταυτότητας

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LwAd)9
iR-ADV C255i: Λειτουργία (Α&Μ): 63,2dB ή λιγότερο 6,
Λειτουργία (Χρώμα): 63,7dB ή λιγότερο 6, Αναμονή: 43dB ή
λιγότερο
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Λειτουργία (Α&Μ): 65,9dB
ή λιγότερο 6, Λειτουργία (Χρώμα): 66,8dB ή λιγότερο 6,
Αναμονή: 53dB ή λιγότερο

