„imageRUNNER ADVANCE“
C255i, C355i, C355iFC, C355P

•

Išmanus, universalus, daugiafunkcis*
spalvinis A4 įrenginys,
pasižymintis lanksčiomis
jungiamumo galimybėmis
„imageRUNNER ADVANCE“ C255 ir C355 serijų
modeliai skirti darbui su A4 formatu, tačiau
užtikrina didesnių darboviečių funkcionalumą
ir A3 įrenginiuose. Tai puikus variantas bet
kuriai daug dirbančiai grupei, kuriai reikia
kompaktiško sprendimo.

Išlaidų valdymas:
• Technologija, sukurta bendroms spausdinimo išlaidoms
mažinti.
• Naudotojo veiklos stebėjimo funkcija užtikrina spausdinimo
veiklos matomumą
• Strategijų taikymas ir funkcijų apribojimas kiekvienam
naudotojui*.
• Ryšio išlaidų taupymas naudojant fakso per IP galimybę*.
• Sklandus integravimas naudojant išvesties valdymo
sprendinius, pavyzdžiui, „uniFLOW“.
• Nuotolinė diagnostika ir pagalba, padedančios sumažinti
išlaidas, minimizuojant prastovų ir IT problemų sprendimo
laiką.
• Nuotolinis ir centralizuotas visos įrenginių grupės valdymas,
supaprastinantis įrenginių ir jų grupių IT valdymą.

SPAUSDINIMAS

* C355P modelis yra tik spausdintuvas.

C355P modelis yra
tik spausdintuvas.

KOPIJAVIMAS

Galimybė dirbti mobiliai:
• Prisijungimas prie debesies ir galimybė pasiekti savo
dokumentus internete.
• Standartiškai – mobilusis spausdinimas.
• Pramonės standartų, tokių kaip „Apple Airprint®“ ir „Mopria®“,
palaikymas
• Spausdinimas svečio teisėmis naudojant tiesioginį ryšį.
• Įvairių prisijungimo prie išmaniųjų įrenginių tipų palaikymas,
pvz., „Optional Bluetooth“.
• Galimybė pakeisti savo kompiuterį išmaniuoju įrenginiu, norint
užbaigti kasdienius darbus.
• Duomenų siuntimas iš savo išmaniojo įrenginio į
„imageRUNNER ADVANCE“ C255 ar C355 serijų įrenginį
ir atgal.

FAKSOGRAMŲ
SIUNTIMAS

Pasirinktinai visuose
MFP modeliuose

NUSKAITYMAS

Konfidencialios informacijos apsauga:
• Galimybė kontroliuoti, kas turi prieigą prie įrenginio, taikant
apdovanojimą pelniusią išmaniąją naudotojo tapatumo
nustatymo funkciją be jokio poveikio našumui ar patogumui.
• Galimybė išjungti funkcijas konkretiems naudotojams,
kad negalėtų naudotis neįgalioti asmenys.
• „Secure Print“ ir „Mailbox“, padidinančios dokumentų
konfidencialumą.
• Galimybė užtikrinti informacijos privatumą ir saugumą visame
tinkle, naudojant „IPsec“, jungčių filtravimo galimybes ir SSL
technologiją.
• Galimybė neleisti neįgaliotiems asmenims platinti
konfidencialios informacijos, taikant platų spektrą standartinių
ir pasirinktinių dokumentų saugos funkcijų.
• Sektoriaus inovacija – „Data Loss Prevention“ (duomenų
praradimo prevencija) ir spaudinių, kopijų, nuskaitytų ir faksu
perduotų dokumentų auditas naudojantis „uniFLOW“*.

Efektyvus įrenginių valdymas:
• Tiek ant stalo, tiek ant grindų statomų spausdintuvų versijų
tinkamumas nedidelėms darbo grupėms.

• Suderinamumas su sektoriaus ir tinklo standartais,
•
•
•
•

Dokumentų srauto supaprastinimas:

• Intuityvi naudotojo sąsaja su dideliu, jautriu spalvotu jutikliniu
•
•
•

•

ekranu, kuris naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas.
Galimybė dėl pažangaus suasmeninimo susikurti unikalią
patirtį, kuo geriau pritaikytą kiekvieno naudotojo darbo
srauto poreikiams.
Pastangų nereikalaujantis, spartus nuskaitymas, lengvai
užfiksuojantis popierinių dokumentų turinį*.
Galimybė nuskaityti ir konvertuoti dokumentus į naršomų
PDF, „Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“ formatų
failus per vieno padavimo dvipusį tiektuvą, kuriame telpa iki
100 originalų*.
Taupanti laiką automatinio susegimo funkcija.

Pribloškiantys rezultatai:
• Tvirtas dizainas ir variklis, iki 2300 popieriaus lapų talpa –
puikiai padeda susidoroti su užsiėmusių darbuotojų darbo
krūviu.
• V2 (ryški ir dinamiška) vaizdų gavimo technologija, sukurianti
įspūdingus ir iš kitų išsiskiriančius dokumentus.

•

pvz., PCL ir „Adobe PostScript“, dėl kurio užtikrinamas
sklandus integravimas.
Bendri ištekliai (pvz., faksas) su kitais tinklo „imageRUNNER
ADVANCE“ įrenginiais*.
Galimybė bendradarbiauti su verslo programomis ir
išorinėmis sistemomis, esančiomis debesyje.
„Canon“ MEAP platforma, leidžianti optimizuoti procesą
integravus platų spektrą veiksmingų dokumentų, fiksavimo*
ir išeigos valdymo sprendinių*.
„Canon“ įrenginių valdymo priemonės, suteikiančios
centralizuotą valdymo prieigą, skirtą visai įrenginių grupei;
iš čia galima atnaujinti įrenginius, tikrinti įrenginių būseną ir
eksploatacines medžiagas, nuotoliniu būdu išjungti įrenginius,
fiksuoti skaitiklio rodmenis, taip pat valdyti adresų knygas ir
spausdintuvo tvarkykles.
Maksimalus naudojimo laikas su intuityvios naudotojo
priežiūros vaizdo įrašais ir būsenos pranešimais, kad būtų
paprasta palaikyti tinkamą atsargų kiekį.

Atsakingas požiūris į aplinką:
• Vienas iš aukščiausių klasėje elektros suvartojimo
(angl. Typical Electricity Consumption – TEC) įvertis.
• Miego režimu suvartojama vos 0,8 W.
• Integruotas tvarus dizainas, sukurtas naudojant perdirbtas
medžiagas ir biologinį plastiką, kad sumažėtų poveikis
aplinkai.
• ENERGY STAR® kvalifikacija.
• Atitiktis griežčiausiems „Blue Angel“ reikalavimams
(netaikoma C355i ir C355P modeliams).
• Mažiau atliekų nustačius numatytąjį dvipusį spausdinimą,
saugų spausdinimą ir naudojant galimybę sulaikyti
spausdinimo darbus, peržiūrėti juos ir pakeisti spausdinimo
nuostatas įrenginyje, kad norimi spausdinimo rezultatai būtų
pasiekiami iš pirmo karto.

* C355P modelis yra tik spausdintuvas.

Pagrindinės konfigūracijos parinktys

SEGTUVAS Z1
• 1 dėklas, 500 lapų talpa
• Kampinis segimas iki 30 lapų
(80 g/m2)

iR ADV C255i ir C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

KASEČIŲ TIEKIMO
BLOKAS AJ1

KASEČIŲ TIEKIMO
BLOKAS AK1

KASEČIŲ
MODULIS AE1

PAPRASTAS
PAGRINDAS, TIPAS F1

•P
 alaiko iki A4 formato
• Popieriaus svoris
60–163 g/m2
• 550 lapų (80 g/m2)
•S
 tatomas ant grindų

•P
 alaiko iki A4 formato
• Popieriaus svoris
60–163 g/m2
• 3 x 550 lapų kasetės
(80 g/m2)
• Statomas ant grindų

•P
 alaiko iki A4 formato
• Popieriaus svoris
60–163 g/m2
• 550 lapų (80 g/m2)
•S
 tatomas ant stalo

• Pakelia įrenginį,
nebetiekiamas
papildomas popierius
• Statomas ant grindų

•
Techninės specifikacijos

„imageRUNNER ADVANCE“
C255i, C355i, C355iFC, C355P

Pagrindinis prietaisas

Operacinė sistema

Įrenginio tipas

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys1

Pagrindinės funkcijos

Spausdinimas, kopijavimas , nuskaitymas , siuntimas , duomenų
laikymas ir faksogramų siuntimas2

Procesoriaus sparta

„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas), 1,75 Ghz

Valdymo skydelis

25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas skystųjų kristalų
liečiamasis skydelis

Atminties standartas

Standartiškai: 3,0 GB laisvosios prieigos atminties

Standusis diskas

Standartiškai: 250 GB

Sąsajos ryšys

TINKLAS
Standartiškai: „1000Base-T“, „100Base-TX“, „10Base-T“, belaidis LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) Pasirinktinai: NFC, mažos energijos „Bluetooth“
KITA
Standartiškai: USB 2.0 (lizdas) x1, USB 3.0 (lizdas) x1,
USB 2.0 (įrenginys) x1
Pasirinktinai: nuoseklioji jungtis, „Copy Control“ sąsaja

Popieriaus įdėjimas
(standartiškai)

iR-ADV C355P, C255i, C355i:
550 lapų kasetės (80 g/m2)
100 lapų universalus dėklas (80 g/m2)

1

1

1

iR-ADV C355iFC:
4 x 550 lapų kasetės (80 g/m2)
100 lapų universalus dėklas (80 g/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 arba naujesnė)
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 arba naujesnė)
PPD: MAC OS 9.1 arba naujesnė, MAC OS X (10.3.9 arba naujesnė),
„Windows Vista“, 7, 8, 8.1, 10
SAP tipų prietaisų galima įsigyti SAP prekyvietėje.
Dėl galimų spausdinimo sprendinių esant kitoms operacinėms
sistemoms ir kitokiai aplinkai, įskaitant AS/400, UNIX, „Linux“ ir
„Citrix“, žr. http://www.canon-europe.com/support/business-productsupport.
Kai kurie iš šių sprendinių yra mokami.

Kopijavimo specifikacijos1
Kopijavimo sparta

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

Pirmosios kopijos parengimo
laikas

iR-ADV C255i: maždaug 6,9/9,4 sekundės arba mažiau
iR-ADV C355i ir C355iFC: maždaug 5,1/6,9 sekundės arba mažiau

Popieriaus įdėjimas
(pasirinktinai C255i, C355i ir
C355P)

550 lapų kasetės (80 g/m2) (KASEČIŲ MODULIS AE1)
550 lapų kasetės (80 g/m2) (KASEČIŲ TIEKIMO ĮRENGINYS AJ1)
3 x 550 lapų kasetės (80 g/m2) (KASEČIŲ TIEKIMO ĮRENGINYS AK1)

Kopijavimo raiška

Nuskaitymas: 600 tašk./col. x 600 tašk./col.
Spausdinimas: iki 2400 tašk./col. ekvivalentas x 600 tašk./col.

Didžiausia popieriaus įdėjimo
talpa

2300 lapų (80 g/m2)

Daugialypis kopijavimas

Iki 999 kopijų

Didinimas

25–400 % (1 % padalomis)

Popieriaus išleidimo talpa

Be apdailos įrenginio: 250 lapų (A4, 80 g/m2)
Su apdailos įrenginiu: iki 500 lapų (A4, 80 g/m2)

Iš anksto nustatytas mažinimas

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

Iš anksto nustatytas didinimas

141 %, 200 %, 400 %

Apdailos galimybės

rūšiavimas, grupavimas
Su išorinės apdailos įrenginiu: rūšiavimas, grupavimas, ofsetas,
susegimas

Tinkami popieriaus tipai

Kasetė:
Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius,
spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius,
surištas popierius, vokai*
* Galima spausdinti tik ant iš standartinės 1 kasetės tiekiamų vokų.
Daugiafunkcis dėklas:
Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius,
spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius,
skaidri plėvelė, etiketės, surištas popierius, vokai.

Tinkami popieriaus dydžiai

Tinkamas popieriaus svoris

1 kasetė:
Standartinis dydis: A4, B5, A5, vokai (Nr. 10 (COM 10), „Monarch“,
ISO-C5, DL)
Pritaikytasis dydis: nuo 98 mm x 190,5 mm iki 216 mm x 355,6 mm
Universalus dėklas:
Standartinis dydis: A4, B5, A5
Pritaikytasis dydis: nuo 98 mm x 148 mm iki 216 mm x 355,6 mm
Vokai: Nr. 10 (COM10), „Monarch“, ISO-C5, DL
Pritaikytasis voko dydis: nuo 98 mm x 148 mm iki 216 mm x 355,6 mm
KASETĖS MODULIS AE1:
Standartinis dydis: A4, B5, A5
Pritaikytasis dydis: nuo 98 mm x 190,5 mm iki 216 mm x 355,6 mm
KASEČIŲ TIEKIMO ĮRENGINYS AJ1:
Standartinis dydis: A4, B5, A5
Pritaikytasis dydis: nuo 98 mm x 190,5 mm iki 216 mm x 355,6 mm
KASEČIŲ TIEKIMO ĮRENGINYS AK1: (standartiškai C355iFC modelyje):
Standartinis dydis: A4, B5, A5
Pritaikytasis dydis: nuo 98 mm x 190,5 mm iki 216 mm x 355,6 mm
Kasetė:
nuo 60 iki 163 g/m2

Nuskaitymo specifikacijos1
Standartinis tipas

Vieno padavimo automatinis dvipusis tiektuvas

Nuskaitymo siunčiant
specifikacijos

„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir „Twain“, ir WIA
Palaikomos OS: „Windows Vista“, 7, 8, 8.1, 10
„Windows Server 2008“, „Server 2008 R2“, „Server 2012“,
„Server 2012 R2“

Nuskaitymo raiška

100 x 100 tašk./col., 150 x 150 tašk./col., 200 x 100 tašk./col.,
200 x 200 tašk./col., 200 x 400 tašk./col., 300 x 300 tašk./col.,
400 x 400 tašk./col., 600 x 600 tašk./col.

Galimi originalai

Stalviršio popieriaus dydis: lapas, knyga, trimačiai objektai
Dokumentų tiektuvo popieriaus dydis: A4, B5, A5, A6
Dokumentų tiektuvo popieriaus svoris:
Vienpusis nuskaitymas: Nuo 50 iki 128 g/m2 / nuo 64 iki 128 g/m2
(nespalvotas / spalvotas)
Dvipusis nuskaitymas Nuo 50 iki 128 g/m2 / nuo 64 iki 128 g/m2
(nespalvotas / spalvotas)

Nuskaitymo būdas

Siuntimo funkcija galima abiejuose modeliuose
Nuskaitymas į USB atmintinę: galimas visuose modeliuose
Nuskaitymas į mobiliuosius ar prie interneto prijungtus įrenginius:
teikiama daug įvairių sprendimų, pagal jūsų reikalavimus leidžiančių
nuskaityti į mobiliuosius ar prie interneto prijungtus įrenginius. Dėl
išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą.
Nuskaitymas į debesijos paslaugą: įvairios skirtingiems poreikiams
pritaikytos nuskaitymo į debesijos paslaugą priemonės. Daugiau
informacijos gausite iš savo pardavimo atstovo
TWAIN/WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose

Nuskaitymo sparta
(nespalvoto / spalvoto; A4)

Vienpusis nuskaitymas (nespalvotas): 50 atv./min. (300 tašk./col. x
300 tašk./col.) / 50 atv./min. (300 x 600 tašk./col.)
Vienpusis nuskaitymas (spalvotas): 50 atv./min. (300 tašk./col. x
300 tašk./col.) / 50 atv./min. (300 x 600 tašk./col.)
Dvipusis nuskaitymas (nespalvotas): 100 atv./min. (300 tašk./col. x
300 tašk./col.) / 100 atv./min. (300 x 600 tašk./col.)
Dvipusis nuskaitymas (spalvotas): 100 atv./min. (300 tašk./col. x
300 tašk./col.) / 100 atv./min. (300 x 600 tašk./col.)

Popieriaus talpa

100 lapų (80 g/m2)

Dvipusis nuskaitymas

Iš dvipusio į dvipusį (automatiškai)

Daugiafunkcis dėklas:
nuo 60 iki 220 g/m²
Dvipusis:
nuo 60 iki 163 g/m²
Įšilimo trukmė

Po įjungimo: iR-ADV C255i ne ilgiau kaip 34 sekundės 3
iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC: ne ilgiau kaip
30 sekundžių3
Iš miego režimo: ne ilgiau kaip 10 sekundžių
Sparčiosios paleisties režimu: iR-ADV C255i, C355i ir C355iFC:
ne ilgiau kaip 4 sekundės 4

Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i ir C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1064 mm

Įrengimo vieta (plotis x ilgis)

852 mm x 908 mm (bazinė konfigūracija: DADF + universalus išplėstas
dėklas)
1407 mm x 908 mm (visiškai sukonfigūruotas: DADF + SEGTUVAS Z1
+ universalus išplėstas dėklas)

Svoris

iR-ADV C355P: apie 42 kg su toneriu
iR-ADV C255i ir C355i: apie 49 kg su toneriu
iR-ADV C355iFC: maždaug 68 kg, įskaitant dažus

Siuntimo specifikacijos1
Pasirinktinės / standartinės

Standartiškai visuose MFP modeliuose

Adresatas

El. paštas, internetinis faksas (SMTP), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto
dėžutė, „Super G3“ faksas (iR-ADV C255i ir C355i pasirinktinai),
IP faksas (pasirinktinai)

Adresų knygelė / spartusis
rinkimas

LDAP (2000), vietiniai (1600), trumpieji (200)

Siuntimo raiška

100 x 100 tašk./col., 150 x 150 tašk./col., 200 x 100 tašk./col.,
200 x 200 tašk./col., 200 x 400 tašk./col., 300 x 300 tašk./col.,
400 x 400 tašk./col., 600 x 600 tašk./col.

Ryšio protokolas

Failas: FTP, SMB v3.0, „WebDAV“
El. paštas / „I-Fax“: SMTP, POP3, „I-Fax“ (paprasta, visa versija)

Failo formatas

Standartiškai: TIFF, JPEG, PDF (kompaktinis, su paieškos funkcija, su
galimybe taikyti politiką, optimizuoti žiniatinkliui, PDF A/1-b), XPS
(kompaktinis, su paieškos funkcija), „Office Open XML“ („PowerPoint“,
„Word“)

Spausdinimo specifikacijos
Spausdinimo būdas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo sparta

iR-ADV C255i:
25 psl./min. (A4), 26 psl./min. (B5), 26 psl./min. (A5)

Pasirinktinai: PDF („Trace&Smooth“, šifruotasis),
PDF/XPS (skaitmeninis parašas)

iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC:
35 psl./min. (A4), 26 psl./min. (B5), 26 psl./min. (A5)

Fakso specifikacijos1

Spausdinimo raiška

1200 tašk./col. x 1200 tašk./col. atitikmuo

Pasirinktinės / standartinės

Puslapio aprašymo kalbos

UFR II, PCL 6, originali „Adobe PostScript Level 3“ (standartiškai)

iR-ADV C255i ir C355i: Pasirinktinai
iR-ADV C355iFC: Standartiškai

Dvipusis spausdinimas

Automatinis (standartinis)

Modemo sparta

Tiesioginis spausdinimas

Galimas tiesioginis spausdinimas iš USB atmintinės, „Advanced space“,
per nuotolinę naudotojo sąsają ir žiniatinklio prieigą 5
Palaikomi failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS.

„Super G3“: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Glaudinimo metodas

MH, MR, MMR, JBIG

Raiška

400 x 400 tašk./col., 200 x 400 tašk./col., 200 x 200 tašk./col.,
200 x 100 tašk./col.

Siuntimo / įrašymo dydis

A4, B5*, A5* ir A6*
* Siunčiama kaip A4

Fakso atmintis

Iki 30 000 lapų

Spartusis rinkimas

Iki 200

Grupinis rinkimas / gavėjai

Iki 199 rinkimų

Nuoseklioji transliacija

Iki 256 adresų

Atminties dubliavimas

Taip

Spausdinimas iš mobiliojo
telefono ir debesies
Šriftai

Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos
paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir
MEAP pagrindu veikiančias priemones.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą.
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“ šriftų, 2 OCR šriftai,
„Andalé Mono“ WT J/K/S/T* (japonų, korėjiečių, supaprastinta ir
tradicinė kinų), Brūkšninių kodų šriftai**
PS šriftai: 136 „Roman“
* Būtinas papildomas PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1
** Būtinas papildomas BRŪKŠNINIŲ KODŲ SPAUSDINIMO RINKINYS D1

•
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Saugumo specifikacijos
Autentifikavimas
Duomenys

„imageRUNNER ADVANCE“
C255i, C355i, C355iFC, C355P
Eksploatacinės medžiagos

Standartiškai: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir
funkcijų lygiu), naudotojų tapatumo nustatymas, „Department ID“,
tapatumo nustatymas, prieigos valdymo sistema
Standartiškai: „Trusted Platform Module“ (TPM), „Hard Disk Password
Lock“, standžiojo disko trynimas, pašto dėžutės apsaugojimas
slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (patvirtintas FIPS140-2),
„Common Criteria“ sertifikavimas (DIN ISO 15408)10
Pasirinktinai: Standžiojo disko išėmimas1, duomenų praradimo
prevencija (būtinas „uniFLOW“)

Tinklas

Standartiškai: IP ir „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis
ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatumo nustatymas,
POP tapatumo nustatymas prieš SMTP, S/MIME

Dokumentai

Standartiškai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle® Rights
Management ES2.5“ integravimas
Pasirinktinai: šifruotasis PDF 1, šifruotas saugusis spausdinimas,
naudotojo ir įrenginio parašai, saugieji vandenženkliai, dokumentų
nuskaitymo blokavimas1

Aplinkosaugos specifikacijos
Darbinė aplinka

Temperatūra: nuo 10 iki 30 ºC (nuo 50 iki 86 ºF)
Drėgmė: 20–80 % (be kondensacijos)

Maitinimo šaltinis

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

Energijos sąnaudos

Daugiausia: maždaug 1,5 kW
Spausdinimas:
ne daugiau kaip 488 Wh 6
Budėjimo režimu: maždaug 40,3 Wh
Miego režimu: ne daugiau kaip maždaug 0,8 W 7
Išjungus: maždaug 0,1 W6
Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis 8:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC: 1,3 kWh

Triukšmingumas

Garso galios lygis (LwAd)9
iR-ADV C255i: aktyvus (nespalvotai): ne daugiau kaip 63,2 dB 6,
įjungtas (CL): ne daugiau kaip 63,7 dB 6,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 43 dB.
iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC: aktyvus (nespalvotai):
ne daugiau kaip 65,9 dB 6, įjungtas (CL): ne daugiau kaip 66,8 dB 6,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 53 dB.

Dažų kasetė (-ės)

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

Dažai (numatoma išeiga, kai
padengiama 5 % ploto)

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

Aparatinės įrangos priedai
Prireikus daugiau informacijos apie galimas iR-ADV C255 ir C355
serijų parinktis, žr. specifikacijos lenteles vietinėje „Canon“ interneto
svetainėje.
Išnašos
 355P netaikoma, nes šis modelis gali tik spausdinti.
C
C355P netaikoma, C255i ir C355i – pasirinktinai.
Laikas nuo įrenginio įjungimo iki paleidimo mygtuko aktyvinimo. Įjungtas sparčiojo paleidimo režimas.
[4]
L aikas iki tol, kol liečiamajame ekrane bus galima atlikti pagrindinius veiksmus.
[5] 
Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių.
[6]
Duomenys paimti iš „Blue Angel“ sertifikavimo pastabų naudotojams.
[7] 
0,8 W budėjimo režimas dėl tam tikrų nuostatų galimas ne visomis sąlygomis.
[8] 
Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis reiškia tipinį elektros kiekį, kurį gaminys suvartoja per
1 savaitę, matuojant kilovatvalandėmis (kWh). Tikrinimo metodiką nustatė „Energy Star“
(http://www.eu-energystar.org).
[9] 
Deklaruotoji triukšmo emisija atitinka ISO 7779.
[10] 
„Common Criteria“ sertifikavimas (DIN ISO 15408) – bandymus numatoma užbaigti 2017 m. liepos mėn.
[11] 
Netaikoma C355i ir C355P.
[1]

[2]

[3]

Garso slėgis (LpAm)9
Stovint šalia:
iR-ADV C355P: aktyvus (nespalvotai): ne daugiau kaip 51,4 dB 6,
įjungtas (CL): ne daugiau kaip 52,3 dB 6,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 7 dB.
iR-ADV C255i: aktyvus (spalvotai ir nespalvotai):
ne daugiau kaip 48,7 dB 6, budėjimo režimu: ne daugiau kaip 7 dB.
iR-ADV C355i ir C355iFC: aktyvus (nespalvotai):
ne daugiau kaip 51,4 dB 6, įjungtas (CL): ne daugiau kaip 52,3 dB 6,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 6 dB.
Standartai

Sertifikuota „ENERGY STAR®“
„Ecomark“
„Blue Angel“ 11
RoHS

Programinė įranga ir sprendiniai

Sertifikatai ir suderinamumas
[10]
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