imageRUNNER
C1028i
C1028iF
you can

Pracuj mądrzej, szybciej, łatwiej.
Wielofunkcyjne kolorowe drukowanie
A4 stało się proste.

Łatwy sposób tworzenia
wspaniałych dokumentów
kolorowych.
Wprowadzenie koloru do biura nigdy jeszcze nie było tak proste
i opłacalne. Wielofunkcyjne urządzenie imageRUNNER C1028i/iF
firmy Canon charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem funkcji przy
niewielkich rozmiarach — zapewniając szybkie tworzenie wysokiej
jakości wydruków w formacie A4, obszerny panel obsługi, a także
najnowocześniejsze zabezpieczenia dokumentów.

Kolor wysokiej jakości

Wysoka produktywność

Jeśli wydrukujesz swoje dokumenty w kolorze
za pomocą urządzenia imageRUNNER
C1028i/iF, z pewnością przyciągną one
uwagę. Dzięki imponującej rozdzielczości
drukowania 2400 dpi x 600 dpi Twoje
propozycje będą się wyróżniać, sprawozdania
zostaną zauważone, a dokumenty zyskają
tak ważną przewagę nad konkurencją.

Z urządzeniem wielofunkcyjnym
imageRUNNER C1028i/iF drukowanie,
kopiowanie, skanowanie, wysyłanie lub
faksowanie to czynności szybkie i proste do
wykonania. Dzięki obsłudze języka PostScript
gwarantuje ono wydajne przetwarzanie
nawet w przypadku wielozadaniowości.
Solidny podajnik dokumentów, uzupełniony
opcjonalnym zasobnikiem papieru
mieszczącym 850 arkuszy, zapewnia
wygodne drukowanie nawet dużych
nakładów.
Dzięki funkcji iSend urządzenie
wielofunkcyjne imageRUNNER C1028i/iF
może stanowić wielką pomoc w zakresie
komunikacji — natychmiat wysyłając pliki
na adresy e-mail, pulpit komputera, serwer
FTP i do innych lokalizacji.

* Szybkość druku 28 str./min w trybie czarnobiałym osiągana tylko z zastosowaniem
UFR w trybie czarno-białym.

Pokrętło Easy-Scroll zapewnia łatwy
dostęp do wszystkich funkcji

Technologia automatycznego
wykrywania kolorów

Prostota w każdej chwili

Wydajne i bezpieczne

Z myślą o środowisku

Duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej
3,5 cala z pokrętłem Easy-Scroll umożliwia
łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Intuicyjne,
ilustrowane kreatory ustawień i usuwania
usterek zapoznają ze sposobem użytkowania
urządzenia, zapewniając zawsze płynną
i bezproblemową obsługę.

Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER
C1028i/iF zawiera technologię
automatycznego wykrywania kolorów firmy
Canon, która w inteligentny sposób określa,
na jakich stronach dokumentu znajdują się
kolorowe elementy. Pomaga to obniżyć
koszty, ponieważ płaci się za kolor tylko
wtedy, gdy jest on wykorzystywany. Nie trzeba
się także martwić o ciągłe monitorowanie
urządzenia, ponieważ funkcja eMaintenance
automatycznie zgłasza problemy do
odpowiedniego dostawcy usług
serwisowych i konserwacyjnych,
zapewniając ich szybkie rozwiązanie.**

Już po 60 sekundach od momentu włączenia,
urządzenie imageRUNNER C1028i/iF jest
gotowe do pracy. Po wykonaniu zadania
automatycznie przechodzi ono w tryb
uśpienia, w którym pobiera zaledwie 1,2 W
energii. A dodatkowo możliwość drukowania
dwustronnego pozwala zmniejszyć zużycie
papieru i poprawić profesjonalny wygląd
raportów.

Rozmiar ma znaczenie
Nawet się nie spodziewasz, jak wielkie
możliwości kryją się w tak niewielkim
urządzeniu, mierzącym zaledwie 546 mm x
527 mm x 632 mm (szer. x gł. x wys.).
Nowatorska funkcja Compact PDF firmy
Canon gwarantuje świetne wyniki,
zmniejszając rozmiary plików do 1/20
początkowej wielkości, co pozwala na
szybsze rozsyłanie z minimalnym wpływem
na jakość.

** Obsługa serwisowa i konserwacyjna jest zapewniana
przez Canon lub inną firmę z sieci Canon Partners.

Wykorzystując wbudowaną technologię
uniFLOW firmy Canon, można skonfigurować
urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER
C1028i/iF jako host funkcji dodatkowych,
takich jak Desktop Accounting umożliwiającej
monitorowanie użytkowania i związanych
z tym kosztów oraz Secure Printing, która
gromadzi zadania drukowania w urządzeniu
do chwili, gdy użytkownicy prawidłowo
uwierzytelnią się za pomocą
odpowiedniej metody
zabezpieczeń, np.
karty lub hasła.

Dane techniczne: imageRUNNER C1028i i imageRUNNER C1028iF
DANE TECHNICZNE
Typ
Maksymalny format oryginału
Rozmiary kopii
Rozdzielczość
Szybkość kopiowania/
drukowania
Powiększenie
Czas wykonania pierwszej kopii
Czas nagrzewania
Wiele kopii/wydruków
Drukowanie dwustronne
Gramatura papieru
Kaseta
Pojemność papieru (80 g/m2)
Standardowo

FUNKCJE DRUKARKI
Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco – drukujące
A4
Kaseta: A4, A5
Podajnik ręczny: A5, A4, koperty
Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi
Drukowanie: równoważne 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
256 stopni
A4: czerń/kolor: 28/21 str./min *PCL/PS cz./b. 21 str./min
Zmiana wielkości obrazu: 50-200%
Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Około 12,5 s
Do 60 s
1 do 99 arkuszy
Tak (wbudowane standardowo/A4)
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/m2
Podajnik ręczny: 100 arkuszy 60 do 80 g/m2
Opcjonalnie
500 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m2
Maks. całkowita pojemność papieru: 850 arkuszy
Główny procesor
Canon Custom Processor 400 MHz
Pamięć
768 Mb
Interfejs
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
	Interfejs szeregowy (TTL) dla New Card Reader
(E-1, TTL interfejs szeregowy)
Zasilanie
220–240 V AC (50/60 Hz)
Pobór mocy (W)
1210 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
546 x 527 x 632 mm
546 x 527 x 936 mm z kasetą opcjonalną
Ciężar
43,3 kg wraz z CRG
FUNKCJA WYSYŁANIA

Szybkość skanowania
z automatycznym podajnikiem
dokumentów
Cz.-b. i kolor: 19,7 ipm A4 600 dpi
Rozdzielczość skanowania	Cz.-b.:	100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi,
200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi,
400x400 dpi, 600x600 dpi
	Kolor:	100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi,
300x300 dpi, 600x600 dpi
Miejsca docelowe
E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), bramka iWDM
Książka adresowa
Lokalna (maks. 300)
Format plików	Pojedyncze 	(Cz.-b.) TIFF, PDF, przeszukiwalny PDF (OCR)
(kolor) JPEG, PDF, PDF (OCR) o wysokim stopniu
kompresji, przeszukiwalny PDF
	Multi	(Cz.-b.) TIFF, PDF, przeszukiwalny PDF (OCR)
(kolor) JPEG, PDF, PDF (OCR) o wysokim stopniu
kompresji, przeszukiwalny PDF
Miejsca docelowe
Faks/Internet Faks format (Cz.-b.): MH, MR, MMR, JBIG (tylko faks)

PDL
UFRII LT (standard), PCL 5c/6 (standard), PS (opcja)
Rozdzielczość
równoważne 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
Pamięć
768 Mb (wykorzystuje procesor centralny jednostki głównej)
Główny procesor	Canon Custom Processor 400 MHz
(wykorzystuje procesor centralny jednostki głównej)
Czcionki
Czcionki PCL: Roman 93 (łącznie z OCR)
		
Czcionki PS: Roman 136
Obsługiwane systemy
operacyjne	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (wer. 10.4.9 lub nowsza)
		MAC-PPD: MAC OS wer. 9.1 lub nowsza/
MAC OS X (wer. 10.2.8 lub nowsza)
Interfejs
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Protokół sieciowy
TCP/IP (LPD/RAW(Port9100))
DADF (standard)
Format papieru
Kopiowanie	Pojedyncze: 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/m22)
Szybkość skanowania
dokumentu (maks.)
Kopiowanie Cz.-b. i kolor: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi
Skanowanie Cz.-b. i kolor: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi
INNE AKCESORIA

		

Kasetowy podajnik papieru-AB 1
Faks Super G3 BD-AB1 (tylko do C1028i)
Czytnik kart E1
Zestaw do czytnika kart -F1
Zestaw druku kodów paskowych C1
Zestaw druku PS-AK1

	Niektóre obrazy są symulowane w celu uzyskania przejrzystości reprodukcji. Wszystkie dane opierają się na standardowych
metodach badawczych firmy Canon. Niniejsza broszura oraz dane techniczne produktu zostały opracowane przed
datą uruchomienia produkcji. Ostateczne dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ™ i ®: Wszystkie
nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich
producentów na rynkach i/lub w krajach, w których są obecni. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów firma Canon
zaleca używanie materiałów Canon Media. Aby określić, które typy papieru/nośniki są zalecane, należy sprawdzić listę
zgodności typów papieru/nośników. Oryginalne logo Canon oznacza wszechstronną jakość działania. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology
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