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Wielofunkcyjne drukowanie kolorowe
w rozmiarze A4 to teraz pestka!

Łatwiejsza droga
do wspaniałych kolorowych
dokumentów.
Wprowadzenie koloru do Twojego biura nigdy nie było prostsze ani bardziej
opłacalne. Wielofunkcyjne urządzenia imageRUNNER C1021i/iF firmy Canon
są zaskakująco wydajne jak na tak niedrogie urządzenia kompaktowe, które
w dodatku pozwalają na szybkie wydruki A4 o wysokiej jakości, mają
regulowany panel sterowania oraz korzystają z najnowszych rozwiązań
w zakresie bezpieczeństwa dokumentów.

Kolor wysokiej jakości

Wysoce produktywne

Drukuj dokumenty w kolorze na
urządzeniach imageRUNNER C1021i/iF
– na pewno zwrócą na siebie uwagę
wszystkich. Imponująca rozdzielczość druku
– 2400 dpi x 600 dpi – sprawia, że Twoje
oferty będą się wyróżniać, raporty nie
pozostaną niezauważone a prowadzona
przez Ciebie komunikacja dokumentowa
zostanie doceniona, zapewniając Ci tak
ważną przewagę konkurencyjną.

Drukuj, kopiuj, skanuj, wysyłaj lub faksuj*
– dzięki urządzeniom wielofunkcyjnym
imageRUNNER C1021i/iF jest to szybkie
i proste. Drukowanie kolorowe i czarno-białe
jest możliwe z prędkością 21 stron na minutę.
Solidny podajnik dokumentów oraz
opcjonalny magazyn papieru na 850 arkuszy
sprawiają, że nawet duże nakłady
wydrukujesz wygodnie i prosto.

21 stron na minutę w kolorze lub
w czerni i bieli

Funkcja iSend sprawia, że urządzenia
imageRUNNER C1021i/iF mogą być
wspaniałym wsparciem komunikacyjnym
– w sekundę przesyłają pliki na adresy
e-mail, pulpit komputera, serwer ftp, czy
do katalogów.

Kółko Easy-Scroll zapewnia bezproblemowy
dostęp do wszystkich funkcji

Technologia automatycznego
wykrywania kolorów

Tak proste jak nigdy

Skuteczna kontrola, duże
bezpieczeństwo

Duży kolorowy ekran 3,5” z kółkiem
Easy-Scroll umożliwia prosty dostęp
do wszystkich funkcji. Intuicyjne, ilustrowane
kreatory konfiguracji i usuwania problemów
pokażą Ci, jak korzystać z urządzenia, dzięki
czemu praca z nim jest zawsze
bezproblemowa i niekłopotliwa.

Rozmiar ma znaczenie
Zdziwisz się, że tak kompaktowe urządzenia,
mierzące zaledwie 546mm x 527mm x 632
mm (szer. x gł. x wys.), radzą sobie
z nośnikami o tak wysokiej gramaturze.
Nasza innowacyjna funkcja Compact PDF
również działa bardzo wydajnie,
zmniejszając rozmiar plików do 1/20
rozmiaru pierwotnego przy minimalnej
utracie jakości, co zapewnia szybszą
i skuteczniejszą dystrybucję dokumentów.

* Dodatkowa funkcja opcjonalna w modelu C1021i
** Serwis i konserwację zapewnia Canon
lub członek sieci Partnerów Canon.

Urządzenia imageRUNNER C1021i/iF
wyposażone są przez firmę Canon w system
automatycznego wykrywania koloru, który
inteligentnie wykrywa zawierające kolor
strony w dokumencie. Dzięki temu możesz
ograniczać koszty, ponieważ płacisz za kolor
tylko wtedy, kiedy go używasz. Nie trzeba się
martwić o stałe monitorowanie urządzenia,
jako że funkcja eMaintenance automatycznie
zgłasza problemy do odpowiedniej firmy
serwisowej, dzięki czemu zostają one szybko
rozwiązane.**
Połącz urządzenia imageRUNNER C1021i/iF
z aplikacją uniFLOW Output Manager firmy
Canon i zyskaj mnóstwo dodatkowych
funkcji, takich jak Rejestrowanie Wydruków
Użytkownika, pozwalające Ci kontrolować
korzystanie z urządzenia i koszty z tym
związane, oraz Bezpieczne Drukowanie,
które przechowuje zadania drukowania
dopóty, dopóki użytkownik poprawnie się
nie zidentyfikuje przy użyciu odpowiedniej
metody zabezpieczeń, np. karty lub hasła.

Dbałość o środowisko
Włącz urządzenia imageRUNNER C1021i/iF,
a będą gotowe do pracy w zaledwie
60 sekund. Kiedy nie są używane,
automatycznie włącza się tryb uśpienia,
zużywający zaledwie 1,2 W. Ponadto
możesz oszczędzić papier i jednocześnie
podnieść profesjonalny wygląd swoich
raportów dzięki możliwości druku
dwustronnego.

Specyfikacja: imageRUNNER C1021i oraz imageRUNNER C1021iF
Typ
Maksymalny rozmiar oryginału
Rozmiar kopii
		
Rozdzielczość
		
		
Szybkość kopiowania
/drukowania
Powiększenie
		
Czas uzyskania pierwszej kopii
Czas nagrzewania
Wielokrotne kopie/wydruki
Drukowanie dwustronne
Gramatura papieru
		
		
Kaseta
Pojemność podajnika
papieru (80 g/m2)
Standardowo
		
Opcjonalnie
		
Procesor
Pamięć
Interfejs
		
		
Zasilanie
Zużycie energii (W)
Wymiary (szer./dł./wys.)
		
Waga

Desktop
A4
Kaseta: A4, A5
Podajnik ręczny: A5, A4, koperty
Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi
Drukowanie: odpowiednik 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT),
256 odcieni
A4: Czarno-biały 21 kopii/min / Kolor 21 kopii/min
Zoom: 50–200%
Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
około 12,5 sek.
60 sek. lub mniej
1–99
Tak (standard)
Kaseta: 60 do 120 g/m2
Podajnik ręczny: 60 do 176 g/m2
Drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m2
A4, A5
250 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m
Podajnik ręczny: 100 arkuszy 60 do 80 g/m2
500 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m2
Maks. całkowita pojemność podajnika papieru: 850 arkuszy
Procesor Canon, 400 MHz
768 MB
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Interfejs szeregowy (TTL) dla nowego czytnika kart (E-1, Interfejs
szeregowy TTL)
220–240 V AC (50 / 60 Hz)
1210 W
546 x 527 x 632 mm
546 × 527 × 936 mm z opcjonalną kasetą
43,3 kg wraz z CRG
2

FUNKCJA WYSYŁANIA
Szybkość skanowania z ADF
Czarno-biały i kolor: 19,7 obrazów/min A4 600dpi
Rozdzielczość skanowania	Czarno-biały:	100x100dpi, 150x150dpi, 200x100dpi,
200x200dpi, 200x400dpi, 300x300dpi,
400x400dpi, 600x600dpi
Kolor :	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi,
300x300dpi, 600x600dpi
Miejsca docelowe
E-mail/Internetowy FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway

Książka adresowa
Lokalna (maks. 300)
Format plików	Jednostronicowy 	(czarno-biały) TIFF, PDF, Przeszukiwalny PDF
(OCR) (kolor)
JPEG, PDF o wysokiej kompresji PDF (OCR),
Przeszukiwalny PDF
	Wielostronicowy	(czarno-biały) TIFF, PDF, Przeszukiwalny PDF
(OCR) (kolor)
JPEG, PDF o wysokiej kompresji PDF (OCR),
Przeszukiwalny PDF
Format FAX/Internet FAX (czarno-biały): MH, MR, MMR, JBIG
				
(tylko FAX)
FUNKCJA DRUKOWANIA
PDL
Rozdzielczość
Pamięć
Procesor
Czcionki PCL
Obsługiwane systemy
operacyjne

UFRII LT , PCL 5c/6
odpowiednik 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT),
768 MB (wykorzystuje CPU jednostki głównej)
Procesor Canon, 400 MHz (wykorzystuje CPU jednostki głównej)
Roman 80 (także OCR)
PCL: Windows 2000/XP/2003 Server/VISTA/2008 Server
UFRII LT: 2000/XP/2003Server/VISTA /2008 Server,
Mac OS 10.2.8 – 10.4.3
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP (LPD/RAW(Port9100)

		
Interfejs
Protokół sieciowy
Podajnik oryginałów DADF
(Standard)
Rozmiar papieru
Kopiowanie jednostronne: A4R, A5R, A5, Dwustronne: A4R
		
Skanowanie jednostronne i dwustronne: A4R, A5R, A5,
Gramatura papieru
50 g/m2 do 105 g/m2: A4, 64 g/m2 do 105 g/m2: mniejsze niż A4
Maks. liczba oryginałów
A4: 50 arkuszy (80 g/m2)
Dokument
Szybkość skanowania (maks.)
Kopiowanie
czarno-biały i kolorowe: 19,7 obrazów/min
				
A4 600dpi/300dpi
Skanowanie
czarno-biały i kolorowe: 19,7 obrazów/min
				
A4 600dpi/300dpi
DODATKOWE AKCESORIA
		
		
		
		

Kasetowy podajnik papieru – AB1
Faks Super G3 BD – AB1 (tylko dla modelu C1021i)
Czytnik kart – E1
Zestaw do czytnika kart – F1
Karta druku kodów kreskowych – C1

Niektóre ilustracje stanowią imitację dla zwiększenia przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały opracowane
na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały
opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez
uprzedniego powiadomienia. ™ i ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub w krajach. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów, firma Canon zaleca używanie nośników Canon Media. Należy zapoznać się z listą
kompatybilności nośników (papieru), aby sprawdzić, które gatunki papieru/nośników są zalecane. AUTENTYCZNE logo
Canon oznacza stałą wysoką jakość i wydajność. Więcej informacji na stronie www.canon-europe.com/Canon_Copier_
Consumable_Technology
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