
Ezzel a rugalmas 
hálózati nyomtatóval 

minden feladatot 
megoldhat, olyanokat 

is, melyekre nem is 
 gondolt!
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Az Ön kívánsága szerinti megoldásiR1018
iR1018J
iR1022i

iR1022F
iR1022A
iR1022iF

Többcélú nyomtató



A Canon iR2018/1022 sorozat 
gépei több készülék tudását 
egyesítik egyetlen helytakarékos 
többfunkciós készülékben.

.

Nagy ötletek 
kis méretben

Kiváló kommunikáció otthoni 
irodák és kis munkacsoportok számára

Itt az ideje, hogy kicsit megpihenjen! A Canon új iR1018/1022 sorozat 
kommunikációs lehetőségei megoldják a kis irodák bonyolultabb feladatait 
is. Nyugodtan ülhet asztalánál, míg a gép szinte mindent megold, amire 
szüksége van! Íróasztaláról feladott küldeményei időben és pontosan 
megérkeznek a címzettekhez. 

Kommunikáció könnyedén

Az iR1018/1022 sorozat tagjai bármikor 
készek professzionális képek előállítására. 
A fekete-fehér másolás, a nyomtatás vagy 
az “F” modellnél a faxolás gyorsan és 
kényelmesen elvégezhető, és mellette még 
színes beolvasás is lehetséges. Az 1200 
dpi-s javított felbontásnak köszönhetően

a nyomat és a másolat 
kiváló minőségű. Köny-
nyedén és takarékosan 
lehet létrehozni tetszetős, 

kétoldalas dokumentumokat. 

Gyors kommunikáció

Az iR1018/1022 sorozat az üzleti 
kommunikációt új szintre emeli 
költséghatékonyságával. A beolvasott 
képet közvetlenül a gépről küldheti több 
helyre is (kivétel a “J” modell). 
A fájlokat pillanatok alatt TIFF, PDF 
vagy JPEG formátumúra alakítja. Az “i” 
modellek e-mailként, FTP helyre, Internet 
faxként (iFax) vagy kiegészítő iWDM Gateway 
szoftver segítségvel adatbázisba továbbítják 
a beolvasott képet. Az iR1018/1022 a PDF 
fájlokat akár 90%-kal is képes tömöríteni, ami 
igen csak figyelemre méltó!

Kétoldalas



Problémamentes hálózati integráció

A iR1018/1022 sorozat előnyeit nem csak 
ön, hanem mások is élvezhetik. A készüléket 
a hálózathoz lehet kapcsolni (a “J” modell 
kivételével), így azt kollégái is használhatják. 
A gyors nyomtatást a Canon saját fejlesztésű, 
nagy teljesítményű, UFR II Lite nyomtatónyelve 

teszi lehetővé.  A hálózati 
kártya és a PCL készlet az 
“i” modelleknél alaptartozék, 
a többieknél kiegészítő.

 (A “J” modell nem szerelhető fel egyikkel 
sem.)

Kíméli a környezetét

A filmes fixálási eljárás lehetővé teszi 
az energiatakarékos üzemmódot. 
Ha kell, a készülék másodperceken 
belül üzemképessé válik, így az 
energiafogyasztás csökkenése nem 
megy a termelékenység rovására.

Az európai RoHS** irányelvet – mely 
tiltja az ólom és veszélyes anyagok 
használatát – a környezet védelme 
érdekében a gyártás során a Canon 
figyelembe veszi. A készülékek 
megfelelnek továbbá a Nemzetközi 
Energy Star program előírásainak.

Helytakarékos és bővíthető

Az iR1018/1022 gép kis helyet foglal, 
de ez nem jelenti azt, 
hogy teljesítménye is 
kicsi lenne. A nyomtató 
600 papírlapot fogad 
be, de bővíthető  

további 500 lapos adagolóval. 

Megkapja, amire szüksége van!

Az iR1018/1022 sorozat tagjai közül 
kiválaszthatja azt a készüléket, mely 
pontosan megfelel kis irodája vagy 
munkacsoportja igényeinek. Az alábbi 
táblázat segíti a választást.

Ügyvezető igazgató:

• Az igényeihez alkalmazkodó széles választék

• Fejleszthető – együtt nő vállalkozásával

• Költséghatékony

• Környezetkímélő

Beosztott:

• Kis méret, a munkaasztalon 
   használható

• Az igényeihez alkalmazkodó 
   választék

• Mindent egyben tartalmazó 
   többfunkciós

iR1018
iR1022iF

* oldal/perc      ** Veszélyes anyagok korlátozása (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) 

Egyszerűen
hálózatba
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18-22
oldal/perc

Modell Sebesség
(o/p *) Másolás Nyomtatás

Automatikus
documentum-

adagoló
Fax Be-

olvasás
Adás

iR1018J 18 i

iR1018 18 i i i

iR1022A 22 i i i i

iR1022F 22 i i i i i

iR1022i 22 i i i i i

iR1022iF 22 i i i i i i

Kapok-e műszaki segítséget? 

Amint az a Canon készülékektől elvárt, 
az iR2018/1022 sorozat tagjai 
különlegesen megbízhatóak. Szervizes 
szakembereink pedig készek a felmerülő 
problémák megoldására. Az új, Internet 
alapú e-karbantartási szolgáltatás 
pedig figyeli a készüléket és automati-
kusan kezdeményezi a szakember 
látogatását, ha probléma merül fel.

Bonyolult-e a kezelés?

Nem, egyáltalán nem! Az iR1018/1022 
sorozatot otthoni és kis irodai használatra 
tervezték, ahol követelmény, hogy a 
készüléket azonnal használatba lehessen 
venni. Még a legkifinomultabb 
kommunikációs funkció is könnyedén 
használható.

?



Műszaki jellemzők iR1018 / iR1022
Típus  asztali 

Legnagyobb dokumentum  A4

Másolati méret  kazetta:A4 

kézi adagoló: A5 - A4, boríték 

Felbontás  másolás: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi 

nyomtatás: 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi, 256 árnyalat  

Másolási/nyomtatási 
sebesség  

A4: 18 o/p (iR1018J/1018), 22 o/p (iR1022A/22F/22i/22iF) 

Nagyítás/kicsinyítés  50-200% 

kötött arányok: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 

Az első másolat ideje  8 mp-nél kevesebb (iR1018J/1018), 12 mp-nél kevesebb 
(iR1022A/22F/22i/22iF) 

Bemelegedési idő kb. 16,5 másodperc 

Példányszám  1 - 99 lap 

Kétoldalas 
másolás/nyomtatás 

alap 

Fajlagos tömeg  kazetta: 64 - 90 g/m2

kézi adagoló: 56 - 128 g/m2

kétoldalas: 64 - 80 g/m2

Kazetta  A4

Papírkapacitás (80 g/m2) alap: 500 lap x 1 kazetta 

kézi adagoló: 100 lap 

kiegészítő 500 lap x 1 kazetta 

legnagyobb papírkapacitás: 1100 lap 

CPU  kettős Canon Custom processzor, 192 MHz 

Memória  64 MB (iR1018J), 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB 
(iR1022i/22iF)  

PC csatlakozás  USB 2.0 High Speed (kivétel iR1018J) 

LAN csatlakozás  Ethernet 100Base-TX/10Base-T: alapfelszerelés 
(iR1022i/22iF), kiegészítő (iR1018/22A/22F), nincs (iR1018J) 

Tápellátás  220 V ~ 240 V±10% (50/60 Hz) 

Teljesítményfelvétel (W)  készenléti állapotban: 4,6 W, legnagyobb: kb. 1 kW 

Méretek (szé. x mé. x 
ma.)  

520 x 457 x 378 mm (iR1018J/18)  

520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF)  

Tömeg  kb. 22 kg (iR1018J/18) 

kb. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF) 

Adási funkció 
alapszolgáltatás: 

iR1022i/22iF, a többi 
modellnél nincs  

Beolvasási sebesség 
adagolóval  fekete-fehér: 20 kép/p, A4, 300 dpi 

színes: 6 kép/p, A4, 300 dpi 

Olvasási felbontás  fekete-fehér: 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi,  
300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi 

színes: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi 
(nagy tömörítésű PDF) 

Rendeltetési helyek 
típusai  

E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP),  
iWDM Gateway 

Címjegyzék  helyi (legfeljebb 200) 

Fájl formátum  egyoldalas: (BW) TIFF, PDF - (színes) JPEG,  
nagy tömörítésű PDF 

többoldalas: (BW) TIFF, PDF - (színes) nagy tömörítésű PDF 

NYOMTATÓ FUNKCIÓ 

Lapleíró nyelv (PDL) UFRII LT – alaptartozék (kivéve iR1018J) 

PCL5e/PCL6: kiegészítő (iR1018/22A/22F), alaptartozék: 
(iR1022i/22iF), nincs (iR1018J)  

Felbontás 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFRII LT) 

Memória 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF) 

CPU Canon Custom Processor, 192 MHz  
(A főegység CPU-ját használja.) 

PCL fontok Roman 113 (köztük vonalkód fontok) 

Operációs rendszerek PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server 

UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,  
Mac OS 10.2.8-10.4.3 

Hálózati protokoll TCP/IP (LPD/RAW/Port9100) 

DADF alapfelszerelés 
(iR1022A/22F/22i/22iF), 

nincs (iR1018J/18) 

Papírméret A4R, A5R, A5 

Fajlagos tömeg  50 g/m2- 105 g/m2

Dokumentumok száma  A5R - A4: 50 lap (80 g/m2)

Dokumentum beolvasási 
sebessége 

Másolásnál iR1018/1018J: A4, 18 kép/perc  

iR1022A/1022F/1022i/1022iF: A4, 20 kép/perc  

Beolvasásnál fekete-fehér: 18 kép/p, A4, 300 dpi 

színes: 8 kép/p, A4, 300 dpi 

Egyéb tartozékok 
(minden típushoz) iR1018/22 gépasztal 

500 lapos papírkazetta 

kazetta fiók 

CR-E1 kártyaolvasó 

CRA kártyaolvasó szerelvény 

Néhány kép a megjelenítés tisztasága céljából szimuláció. Minden adat a Canon 
szabványos tesztmódszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak 
listája a termék piaci bevezetése előtt készült. A jellemzők bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartjuk.  

™ és ®: Minden cégnév és terméknév a megfelelő gyártó márkaneve vagy bejegyzett 
márkaneve a megfelelő piacokon és országokban. 

A Canon ajánlja, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében használjon Canon 
hordozókat.  Kérjük, nézze meg az ajánlott és használható hordozók/papírok listáját.  

A gyártási módszerek környezetvédelmi szempontból megfelelnek az európai WEEE** 
direktíváknak. A gyártási műveletek során az ólom és más veszélyes anyagok használata 
tilos. 

A készülékek megfelelnek továbbá a Nemzetközi Energy Star program előírásainak.  
A Nemzetközi Energy Star program előírásainak megfelelő többcélú nyomtató és másoló. 

A Canon GENUINE embléma a teljesítmény minden tekintetében a minőség garanciája. 

Mint MFP és másoló 
megfelel a nemzetközi 
Energy Star program 
előírásainak.

A Canon Genuin logo a 
jó minőséget és 
teljesítményt jelzi 


