imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P

•

Интелигентно и гъвкаво
цветно А4 многофункционално
устройство* с разнообразни
възможности за свързване
Серията imageRUNNER ADVANCE C255/C355
включва A4 модели, но предлага много от
функционалността на по-големите А3
устройства за корпоративни отдели.
Поради тази причина е отлично допълнение
към натоварени работни групи, които се
нуждаят от компактно решение.

Контролирайте разходите:

Поддръжка за мобилна работа:

• Технология, създадена да намалява общите разходи за

• Свързване към облачна услуга за съхранение за онлайн

• Проследяването на дейностите на потребителите

• Защитен мобилен печат като стандартна функция
• Поддръжка на индустриални стандарти като Apple

печат

достъп до документи

осигурява видимост на навиците при печат

• Приложете политики и ограничете използването на

Airprint® и Mopria®

ниво функции за отделните потребители*

• Намалете телефонните сметки, като използвате

• Позволява печат с права на гост при директна връзка
• Поддръжка на разнообразни типове свързване с

• Тясна интеграция с решения за управление на печата,

• Възможност за замяна на компютър със смарт

• Дистанционната диагностика и помощ намаляват

• Изпращане на данни от смарт устройството ви към

опцията за факс през IP*

мобилното ви устройство, например опция за Bluetooth

като например uniFLOW

устройство за изпълнение на ежедневните ви задачи

разходите, като свеждат до минимум принудителния
престой и намесите на ИТ отдела за разрешаване на
проблеми

серията imageRUNNER ADVANCE C255/C355 и обратно

• Дистанционното и централизирано управление на

печатния парк улеснява управлението на устройствата
и печатния парк от ИТ отдела

ПЕЧАТ

*C355P е модел само за печат

C355P е модел
само за печат

КОПИРАНЕ

ФАКС

СКАНИРАНЕ

Опция за всички
многофункционални
модели

Защитете поверителната информация:

Управлявайте ефективно устройствата:

• Контролирайте кой има достъп до устройството

• Устройствата са подходящи за малки работни групи и

с многократно награждаваното интелигентно
удостоверяване на потребителите, без това да влияе
върху продуктивността или удобството им

• Възможност за забрана на функции по потребители за

могат да се поставят върху бюро или поставка на пода

• Поддържа индустриални и мрежови стандарти, напр.
PCL и Adobe PostScript, за безпроблемно интегриране

• Споделя ресурси (като факс) с други устройства

предотвратяване на неупълномощен достъп

imageRUNNER ADVANCE в мрежата*

• Функциите „Защитен печат“ и „Пощенска кутия“

• Работи съвместно с бизнес приложения и външни

подобряват поверителността на документите

системи в облака

• Гарантирайте поверителността и сигурността

• Платформата MEAP на Canon предоставя оптимизиране

на информацията в мрежата ви с IPsec протокол,
възможности за филтриране на портове и SSL
технология

на процесите чрез интеграция с набор от мощни решения
за управление на документи, сканиране и печат*

• Предотвратявайте неупълномощеното разпространение
на поверителна информация с набор от стандартни и
опционни функции за сигурност

• Водеща в отрасъла функция за предотвратяване на

загубата на данни и одит на разпечатки, копия, сканирани
документи и факсове чрез uniFLOW*

• Инструментите на Canon за управление на устройствата
ви предоставят централизирана точка за контрол на
целия печатен парк, възможности за актуализиране
на устройствата, проверка на състоянието на
устройствата и консумативите, дистанционно
изключване на устройствата, отчитане на броячите и
управление на адресни указатели и драйвери за принтери

• Създадени да постигат максимално време за безотказна

Оптимизирайте документните процеси:

• Интуитивен потребителски интерфейс с голям цветен

сензорен екран с бърза реакция и начин на работа като със
смартфон

работа с интуитивни видеоуроци за поддръжка и
известия за състоянието за лесно зареждане на
консумативи

• Разширените възможности за персонализиране

Отговорност към околната среда:

• Безпроблемно и бързо сканиране на хартиени документи*
• Сканирайте и преобразувайте документи в PDF файлове

• Консумира 0,8W или по-малко в режим на покой
• Притежава екологична конструкция с използване на

• Опция за автоматичен финишър с телбод за пестене на

• ENERGY STAR® сертифицирани
• Отговаря на строгите изисквания на наградата

осигуряват уникален персонален начин на работа според
нуждите на всеки потребител.

с възможност за търсене, файлове на Microsoft® Word
и Microsoft PowerPoint чрез двустранно еднопасово
подаващо устройство, което поема до 100 оригинала*
време

електроенергия (TEC)

рециклирани материали и биопластмаса и се фокусира
върху намаляване на въздействието върху околната
среда

Blue Angel (Не се отнася за модел C355i/C355P)

Постигайте зашеметяващи резултати:

• Издръжлива конструкция и печатащ модул с капацитет

до 2300 листа, перфектен избор за натоварени работни
групи

• Печатната технология V2 (Vivid & Vibrant) гарантира,

• Водеща в класа стойност за типична консумация на

че документите впечатляват всеки път и се открояват
пред тези на конкурентите

• Сведете до минимум похабяването с двустранен печат
по подразбиране, защитен печат и възможността да
задържате задачи за печат, да ги преглеждате и да
променяте настройките за печат при устройството,
за да постигнете желаните резултати от първия път

*C355P е модел само за печат

Основни опции за конфигуриране

ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-Z1
• 1 тави, капацитет от 500 листа
• Ъ глово захващане с телбод до
30 листа (80 г/м2)

iR ADV C255i/C355i

iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

КАСЕТНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО-AJ1

КАСЕТНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО-AK1

КАСЕТЕН
МОДУЛ-AE1

ОБИКНОВЕНА
ПОСТАВКА ТИП-F1

• Поддържа формати
до A4
• Грамаж на носителя
60 – 163 Г/м2
• 550 листа (80 г/м2)
• Поставя се на пода

• Поддържа формати
до A4
• Грамаж на носителя
60 – 163 Г/м2
• 3 касети по 550 листа
(80 г/м2)
•П
 оставя се на пода

• Поддържа формати
до A4
• Грамаж на носителя
60 – 163 Г/м2
• 1 касета по 550 листа
(80 г/м2)
•З
 а бюро

 овдига устройството
•П
от земята без добавяне
на допълнителен
капацитет за хартия
• Поставя се на пода

•
Технически спецификации

Основен модул
Тип машина

Цветно лазерно многофункционално устройство1

Основни функции

Печат, копиране1, сканиране1, изпращане1, съхранение и факс 2

Скорост на процесора

Два специализирани процесора на Canon (споделени) 1,75 GHz

Контролен панел

25,6 см (10,1 инча) TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел

Стандарт за памет

Стандартно: 3 GB (RAM)

Твърд диск

Стандартно: 250 GB

Интерфейси

МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Опция: NFC, Bluetooth Low
Energy
ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 1, USB 3.0 (хост) x 1,
USB 2.0 (устройство) x 1; Опция: сериен интерфейс,
интерфейс за управление на копирането

Подаване на хартия
(стандартно)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
Касети за 550 листа (80 г/м2)
100-листова многофункционална тава (80 г/м2)

imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P
Печат от мобилно
устройство и облак

Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани
решения за печат от мобилни устройства, свързани с
интернет устройства и облачни услуги в зависимост от
изискванията ви.
Свържете се със своя търговски представител за повече
информация

Шрифтове

PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта,
Andalé Mono WT J/K/S/T* (японски, корейски, опростен и
традиционен китайски)*, шрифтове за баркод**
PS шрифтове: 136 Roman
*Изисква опцията КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL
ШРИФТОВЕ-A1
**Изисква опцията КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1

Операционна система

iR-ADV C355iFC:
4 касети x 550 листа (80 г/м2)
100-листова многофункционална тава (80 г/м2)
Подаване на хартия (опция
за C255i/C355i/C355P)

Касети за 550 листа (80 г/м2) (КАСЕТЕН МОДУЛ-AE1)
Касети за 550 листа (80 г/м2) (КАСЕТНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО-AJ1)
3 касети x 550 листа (80 г/м2) (КАСЕТНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО-AK1)

Максимален капацитет за
зареждане с хартия

2300 листа (80 г/м2)

Капацитет за извеждане на
хартия

Без финишър: 250 листа (A4, 80 г/м2)
С финишър: Макс. 500 листа (A4, 80 г/м2)

Довършителни операции

Колиране, групиране
С външен финишър: Колиране, групиране, отместване,
телбод

Поддържани видове
носители

Касета:
Тънка хартия, обикновена хартия, дебела хартия, цветна
хартия, рециклирана хартия, перфорирана хартия,
документна (bond) хартия, плик*
*Поддръжка за пликове само чрез стандартна касета 1
Многофункционална тава:
Тънка хартия, обикновена хартия, дебела хартия, цветна
хартия, рециклирана хартия, перфорирана хартия,
прозрачно фолио, етикет, документна (bond) хартия, плик

Поддържани формати
хартия

Поддържани грамажи
хартии

Касета 1:
Стандартен формат: A4, B5, A5, пликове (No. 10(COM 10),
Monarch, ISO-C5, DL)
Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x
355,6 мм
Многофункционална тава:
Стандартен формат: A4, B5, A5
Потребителски формат: Мин. 98 мм x 148 мм до 216 мм x
355,6 мм
Пликове: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Потребителски формат плик: 98 мм x 148 мм до 216 мм x
355,6 мм
КАСЕТЕН МОДУЛ-AE1:
Стандартен формат: A4, B5, A5
Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x
355,6 мм
КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-AJ1:
Стандартен формат: A4, B5, A5
Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x
355,6 мм
КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-AK1: (Стандартно за
модел C355iFC):
Стандартен формат: A4, B5, A5
Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x
355,6 мм

Спецификации за копиране1
Скорост на копиране

iR-ADV C355i/C355iFC:
35 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)
iR-ADV C255i: Прибл. 6,9/9,4 секунди или по-малко
iR-ADV C355i/C355iFC: Прибл. 5,1/6,9 сек. или по-малко

Разделителна способност
на копиране

Сканиране: 600 dpi x 600 dpi
Отпечатване: До 2400 dpi (еквивалент) x 600 dpi

Брой копия

До 999 копия

Увеличение

25% – 400% (през стъпка от 1%)

Предварително зададено
намаляване

25%, 50%, 71%, 100%

Предварително зададено
увеличаване

141%, 200%, 400%

Спецификации за сканиране1
Стандартен тип

Еднопасово двустранно автоматично подаващо
устройство за документи

Спецификации за сканиране
от приложение

Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Поддържани ОС: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Разделителна способност
на сканиране

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

Допустими оригинали

Поддържани формати хартия: лист, книга, 3-измерни
предмети
Формат на хартията за подаващото устройство: A4, B5,
A5, A6
Грамаж на хартията за подаващото устройство:
Едностранно сканиране: 50 до 128 г/м2/64 до 128 г/м2
(черно-бяло/цветно)
Двустранно сканиране: 50 до 128 г/м2 / 64 до 128 г/м2
(черно-бяло/цветно)

Метод на сканиране

Функция за изпращане е налична при всички модели
Сканиране към USB памет: Налично при всички модели

Касета:
60 до 163 г/м2

Сканиране към мобилни устройства или устройства,
свързани с интернет: Достъпен е набор от решения за
сканиране към мобилни устройства или свързани към
интернет устройства в зависимост от изискванията ви.
Свържете се със своя търговски представител за повече
информация
Сканиране към облачни услуги: Налични са редица решения
за сканиране към облачни услуги в зависимост от вашите
изисквания. Свържете се със своя търговски представител
за повече информация

Дуплекс:
60 до 163 г/м2
След включване: iR-ADV C255i 34 секунди или по-малко3
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 секунди
или по-малко3
От режим на покой: 10 секунди или по-малко
Режим за бързо стартиране: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC:
4 секунди или по-малко 4
Размери (Ш х Д х В)

iR-ADV C355P: 511 мм x 651 мм x 541 мм
iR-ADV C255i/C355i: 511 мм x 651 мм x 639 мм
iR-ADV C355iFC: 511 мм x 651 мм x 1064 мм

Пространство за монтаж
(Ш х Д)

852 мм x 908 мм (Базова конфигурация: DADF + изтеглена
многофункционална тава)
1407 мм x 908 мм (пълна конфигурация: DADF + ФИНИШЪР
С ТЕЛБОД-Z1 + изтеглена многофункционална тава)

Тегло

iR-ADV C355P: Прибл. 42 кг с тонер
iR-ADV C255i/C355i: Прибл. 49 кг с тонер
iR-ADV C355iFC: Прибл. 68 кг с тонер

iR-ADV C255i:
25 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

Време за извеждане на първо
копие

Многофункционална тава:
60 до 220 г/м2

Време за загряване

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 или по-нова версия)
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 или по-нова версия)
PPD: MAC OS 9.1 или по-нова версия, MAC OS X (10.3.9 или
по-нова версия), Windows Vista/7/8/8.1/10
SAP Device Types са налични чрез SAP Market Place.
Вижте http://www.canon-europe.com/support/business-productsupport за наличността на печатни решения за други
операционни системи и среди, включително AS/400, UNIX,
Linux и Citrix.
Някои от тези решения са срещу заплащане.

TWAIN/WIA сканиране от приложение, налично при всички
модели
Скорост на сканиране
(черно-бяло/цветно; A4)

Едностранно сканиране (черно-бяло): 50 ipm (300 dpi x
300 dpi)/50 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Едностранно сканиране (цветно): 50 ipm (300 dpi x
300 dpi)/50 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Двустранно сканиране (черно-бяло): 100 ipm (300 dpi x
300 dpi)/100 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Двустранно сканиране (цветно): 100 ipm (300 dpi x
300 dpi)/100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Капацитет за хартия

100 листа (80 г/м2)

Двустранно сканиране

2-странно към 2-странно (автоматично)

Спецификации за изпращане1

Спецификации за печат
Метод на печат

Цветен лазерен печат

Скорост на печат

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

Продавано отделно/
стандартно

Стандартно за всички модели MFP

Дестинация

Имейл/интернет FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, пощенска
кутия, Super G3 ФАКС (опция за iR-ADV C255i/C355i), IP факс
(опция)

Разделителна способност
на печат

1200 dpi x 1200 dpi еквивалент

Адресен указател/
съкратено набиране

LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)

Езици за описание на
страници

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

Разделителна способност
на изпращане

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

Двустранен печат

Автоматично (стандартно)

Комуникационен протокол

Директен печат

Директно отпечатване от USB памет, усъвършенствано
пространство, Remote UI и Web Access 5
Поддържани файлови типове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.

Файл: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Имейл/Факс: SMTP, POP3, I-Fax (опростен, пълен)

•
Технически спецификации

Файлов формат

Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с възможност за
търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за
уеб, PDF A/1-b), XPS (компактен, с възможност за търсене),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

imageRUNNER ADVANCE
C255i, C355i, C355iFC, C355P
Ниво на шума

Опция: PDF (векторен, криптиран), PDF/XPS (цифров подпис)
Спецификации на факса1
Продавано отделно/
стандартно

iR-ADV C255i/C355i: Опция
iR-ADV C355iFC: Стандартно

Скорост на модема

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

Метод на компресиране

MH, MR, MMR, JBIG

Разделителна способност

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

Формат за изпращане/
съхранение

A4, B5*, A5* и A6*
*Изпратено като A4

ФАКС памет

До 30 000 страници

Съкратено набиране

Макс. 200

Групово набиране/
дестинации

Макс. 199 набирания

Последователно
разпращане

Макс. 256 адреса

Резервно захранване на
паметта

Да

Спецификации за сигурност
Удостоверяване

Стандартно: Universal Login Manager (вход на ниво
устройство и функция), удостоверяване на потребител,
кодове на отдели, удостоверяване, система за управление
на достъпа

Данни

Стандартно: Trusted Platform Module (TPM), заключване на
твърдия диск с парола, изтриване на твърдия диск, защита
на пощенска кутия с парола, криптиране на твърдия диск
(FIPS140-2 валидирано), сертификат Common Criteria
(DIN ISO 15408)10
Опция: сваляем твърд диск 1, предотвратяване загуба на
данни (изисква uniFLOW)

Мрежа

Стандартно: филтриране на IP/Mac адрес, IPSEC, TLS
криптирана комуникация, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP
удостоверяване, POP удостоверяване преди SMTP, S/MIME

Документ

Стандартно: защитен печат, Adobe LiveCycle® Rights
Management ES2.5 интеграция,
Опция: криптиран PDF 1, криптиран защитен печат, подписи
за устройство и потребител, защитни водни знаци,
заключване на сканирането на документи1

Спецификации на работната
среда
Работна среда

Температура: 10 до 30 ºC (50 до 86 ºF)
Влажност: 20 до 80 % относителна влажност
(без кондензация)

Източник на захранване

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

Консумирана мощност

Максимална: Прибл. 1,5 kW
Печат:
488 Wh или по-малко 6
В готовност: Прибл. 40,3 Wh
Режим на покой: Прибл. 0,8 W или по-малко7
Режим на изключено захранване: Прибл. 0,1W6
Стойност на типична консумация на електроенергия (TEC) 8:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Звуково налягане (LpAm)9
Позиция на страничен наблюдател:
iR-ADV C355P: Активност (черно-бяло): 51,4 dB или по-малко 6,
Активност (цветно): 52,3 dB или по-малко 6, в готовност:
7 dB или по-малко
iR-ADV C255i: Активност (черно-бяло/цветно): 48,7 dB или
по-малко 6, в готовност: 7 dB или по-малко
iR-ADV C355i/C355iFC: Активност (черно-бяло): 51,4 dB или
по-малко 6, Активност (цветно): 52,3 dB или по-малко 6,
в готовност: 6 dB или по-малко
Стандарти

Тонер касета/и

C-EXV 47 ТОНЕР BK/C/M/Y

Тонер (приблизителен
капацитет за отпечатване
при 5% покритие)

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

Хардуерни аксесоари

Бележки
[2]

[3]

[10]

Canon Europe
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2016

canon.bg

За пълна информация за опциите, предлагани за серията
iR-ADV C255/C355, вижте таблиците със спецификации в
местния уебсайт на Canon.

 е се отнася за C355P, защото това е модел само с принтер
Н
Не се отнася за C355P и опция за C255i и C355i
В реме между включване на устройството и активиране на бутона за стартиране
ВКЛЮЧЕН режим за бързо стартиране
[4]
В
 реме, след което могат да се извършват операции със сензорния екран
[5] 
Поддържа се печат на PDF само от уеб страници
[6]
Данни, взети от бележките за потребителя на сертификата Blue Angel
[7] 
0,8W режим на покой не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.
[8] 
Коефициентът на типична консумация на електроенергия (TEC) представлява
типичната електроенергия, изразходвана от даден продукт за 1 седмица, измерена
в киловат часа (kWh). Методологията на тестване е определена от Energy Star
(http://www.eu-energystar.org).
[9] 
Декларирани нива на шума в съответствие с ISO 7779
[10] 
Общи критерии за сертифициране (DIN ISO 15408) – Изпитването е насрочено за
приключване до края на юли 2017 г.
[11] 
Не се отнася за C355i и C355P
[1]

Сертификати и съвместимост

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
Бъргария
Tel. +359 2 975 1630
Fax +359 2 975 1636

Сертификат по ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel11
RoHS

Консумативи

Софтуер и решения

Canon Inc
canon.com

Ниво на звукова мощност (LwAd)9
iR-ADV C255i: Активност (черно-бяло): 63,2 dB или по-малко 6,
активност (цветно): 63,7 dB или по-малко 6, в готовност:
43 dB или по-малко
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Активност (черно-бяло):
65,9 dB или по-малко 6, Активност (цветно): 66,8 dB или
по-малко 6, в готовност: 53 dB или по-малко

