i-SENSYS X C1127P

PAJISJE INTELIGJENTE DHE EFIKASE QË OFRON
PRINTIME VIBRANTE
Zgjerojeni ofertën tuaj për printime me një printer kompakt A4 me ngjyra

PRODUKTIVITET

KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA

LIDHJET

MODELIM KOMPAKT

SIGURI

i-SENSYS X C1127P
LIDHJET

PRODUKTIVITET
• Konfigurimi i shpejtë dhe i lehtë i pajisjes
• Ekran inteligjent me prekje
• Opsione të personalizueshme me Application
Library
• Printimi automatik nga të dyja anët
SIGURI
• Embedded User Authentication siguron hyrjen
në pajisje
• Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar
të materialit të printuar
• Verify System at Start-up ju përmirëson
integritetin e pajisjeve

KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

• Printoni nga pajisje portative, kudo që të
ndodheni
• Përputhet me Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print, plus programin Canon PRINT
Business
• Lidhje me retë kompjuterike përmes
• programit uniFLOW Online nga Canon
KOMPAKTËSI

• Opsione me bazë reje kompjuterike dhe serveri
për komandim të centralizuar të flotës
• Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
për administratorët e bizneseve dhe
departamentet IT
• Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit
të pajisjeve
• Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e
punës

• Përmasa e tryezës e bën të lehtë të përshtatet
në çfarëdo zyre
• Kasetat opsionale shtesë mund të rrisin
kapacitetin e futjes së letrës
• Projektimi i njësuar i fishekut rrit kapacitetin e
tonerit

FAKTE TË SHPEJTA
i-SENSYS X C1127P
• Shpejtësia e printimit: 27ppm (A4), 49ppm (A5
horizontal)
• Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
• Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
• Printim dyanësh automatik
• Lidhje me rrjet, Wi-Fi, USB, kod QR dhe NFC
• Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 850 fletë

SHËRBIMET
BAZË
Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri
e lehtësi me anë të softuerit të integruar,
duke përfshirë "uniFLOW Online Express"
dhe shërbime të tjera të disponueshme,
duke ofruar një mirëmbajtje dhe
mbështetje tërësore për pajisjet

ME POROSI
SOFTUER
HARDUER

SHËRBIME

TË PËRMIRËSUARA
Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me
anë të sistemit të njësuar të menaxhimit
të printimeve "Canon uniFLOW Online"

Zgjidhni një shërbim me porosi që u
përshtatet nevojave të biznesit tuaj
duke evituar barrët e panevojshme në
menaxhimin e printimeve. Konsultohuni
me ekspertët e "Canon" për kërkesat
tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të
duhur të shërbimeve të menaxhuara të
printimit

i-SENSYS X C1127P

SPECIFIKIMET
TEKNIKE
MOTORI I PRINTIMIT
Shpejtësia e printimit

VEÇORI TË PËRGJITHSHME
Njëanëshe: D
 eri në 27 ppm (A4)
Deri në 49 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 24.5 ipm (A4)

Mënyra e printimit

Printim me dritë lazeri me ngjyra

Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

Koha e ngrohjes

Afro 13 sekonda e poshtë nga ndezja

Koha e nxjerrjes së faqes së
parë

Me ngjyra afro: 8,6 sekonda ose më pak
Mono afro: 7,7 sekonda ose më pak

Vëllimi i printimit i
rekomanduar në muaj

750 - 4 000 faqe në muaj

Cikli i punës

Nr. maks. 50,000 faqe në muaj1

Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Veçoritë e përparuara të
printimit

Printim i Sigurt
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/
PDF)
Printimi i barkodeve2
Touch & Print (NFC)
Gati për Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit
të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT
Business

TRAJTIMI I MEDIAVE
Futja e letrës (standarde)

Kërkesat elektrike

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1,380W e poshtë
Printim aktiv: afro 470W
Në gatishmëri: afro 17.0W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 0.6W e poshtë
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.31 kWh/javë7
Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren
Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_
Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit3
Aktiv: njëanëshe 63 dB e më pak / dyanëshe 64 dB e
më pak
Pasiv: 42 dB e poshtë
Trysnia e tingullit3
Aktiv: njëanëshe 48 dB / dyanëshe 49 dB
Në pritje: 28 dB

Përmasat (gjer.×thell.×lar.)

476 mm x 469 mm x 379 mm

Pesha

Afro 19,0 kg

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa
kondensim)

Paneli i kontrollit

Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra

KONTROLLUESI
Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 50 fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë

Dalja e letrës

150 fletë

Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e
hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë,
zarf

Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):
A4, A5, A5 (horizontale), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Kartolinë,
Zarf (COM10, DL, C5),
Përmasa të posaçme: min. 100 x 148 mm Maks. 216.0
x 355.6 mm.
Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontale), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Kartolinë, Skedë,
Zarf (COM10, DL, C5, Monarch),
Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0
x 355.6 mm.
Kasetë (Opsionale):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, Kartolinë, Zarf (COM10, DL, C5),
Përmasa të posaçme: min. 100 x 148 mm Maks. 216.0
x 355.6 mm.

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)
Sirtar shumë funksional: 60 deri në 176 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)

Printimi nga të dyja anët

Automatik
Kaseta (standarde dhe opsionale):
A4, B5, ligjore, letër, ekzekutive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Përmasa të posaçme - min. 176 x 250 mm
Nr. maks. 215.9 x 355.6 mm
60 deri në 200 g/m2

Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

Memoria

1GB

Gjuhët e printerit

UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontet

93 gërma PCL, 136 gërma PS

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASETX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct
Connection

Administrimi i printerit dhe
softuerët

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Departamenti,
Mjeti i statusit të tonerit,
iW Enterprise Management Console: program me
bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një
flote pajisjesh
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur
shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull
matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe
diagnostikimet në distancë.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online /
uniFLOW online Express / uniFLOW compatibility /
Application Library

Pajtueshmëria me sistemet
e përdorimit

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server®
2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server®
2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioni 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart
Linux5/Citrix

PJESËT E KONSUMIT
Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER
TONER
TONER
TONER

T09
T09
T09
T09

me
me
me
me

të zezë (7,600 faqe 6)
të kaltër (5,900 faqe 6)
rozë (5,900 faqe 6)
të verdhë (5,900 faqe 6)

PAJISJE SHTESË/ OPSIONE
Artikuj

CST.Feeding Module-AF1 (kaseta me 550 fletë)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID
ose karta magnetike uniFLOW)
Micarwd Plus (lexues kartash për identifikim me karta
me RFID ose magnetike me uniFLOW)
MiCard Attachment Kit- B1

Shënime:
[1]

Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të
vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës
mund të shkurtojë jetën e produktit

[2]

Aksesor - Nevojitet kompleti Kit-E1E për printim barkodesh

[3]

Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

[4]

Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim nga
aplikacioni.

[5]

Shpërndarja vetëm në ueb. Drejtuesi do të ofrohet nga gjysma e dytë e 2020 e
këtej.

[6]

Sipas ISO/IEC19798

[7]

Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje

Pajtueshmëria
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