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Fekete-fehér nyomtatók
közepes méretű munkacsoportoknak
iR1020/1024 Sorozat
iR1020J, iR1020, iR1024A
iR1024F, iR1024i, iR1024iF

iR2018/2030 Sorozat
iR2018/i, iR2022/i
iR2025/i, iR2030/i

NYOMTATÁS
BEOLVASÁS
MÁSOLÁS
ADÁS
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Az üzlet még soha nem nézett ki
ilyen jól fekete-fehérben
Nagy hatás, kis méret. Most csekély erőfeszítéssel biztosíthatja, hogy
vállalatának kommunikációja nagy hatást keltsen. A Canon iR1020/1024 és
iR2018/2030 sorozat gépei sok készülék képességeit egyesítik kisméretű,
helytakarékos, többcélú egységekben, minőségi nyomtatást, beolvasást,
másolást és küldési funkciókat kínálva.

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS
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A LEGKORSZERŰBB, MINDENT
EGYBEN TARTALMAZÓ
KÉSZÜLÉKEK, HOZZÁJUK
TARTOZÓ SZERVIZZEL ÉS
TÁMOGATÁSSAL
Ha csatlakoztatja ezeket az
intelligens, minden-egyben
készülékeket a hálózatra, nagy
teljesítményű kommunikációs
eszközt kaphat vállalatának. A két
sorozatban megtalál mindent, az
induló szintű, mindennapi
használatra szolgáló fekete-fehér
nyomtatóktól a kifinomultabb,
A3-as méretű dokumentum- és
kiadványkészítő lehetőségekig.
Élvezheti az alábbi előnyöket is:
szakértő telepítés, helyszíni oktatás
és szerviz, előre meghatározott
szerviz-szint megállapodással; a
nyomat díjjal pedig csak azt fizeti,
amennyit ténylegesen nyomtatott,
így a költségeket jobban kézben
tarthatja.

S
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A CANON EGYSZERŰ
SZERVIZTERVE
Ha Hivatalos Canon partnertől
vásárol, akkor a vásárolt Canon
eszközt mi és hiteles partnerünk
tartja karban, így Önnek semmiről
sem kell gondoskodnia.
• Érték és költség ellenörzés
Rögzített karbantartási díj az
Egyszerű szervizterv szerződés
időtartamára.
• Termékismeret és szerviz
Minden Hivatalos Canon mérnök
teljes körűen ismeri a
termékeket, a telepítési és javítási
tudnivalókat.

• Helyszíni karbantartás és
rendszertámogatás
A hívástól számított akár 24 órán
belül megérkezik a mérnök.
• Segítség, amikor szükséges
Mindig elérhetőek vagyunk,
telefonon vagy e-mail-ben,
ügyfélszolgálatunk
rendelkezésére áll.
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Canon iR1020/1024 – kommunikáció hihetetlen sebességgel

Alsó kategóriás árak,
felső kategóriás nyomtatási minőség
Az íróasztalnál ülve, kényelmesen segít a kommunikációban a
Canon iR1020/24 nyomtató, fekete fehér nyomtatási, másolási és
fax funkciókkal, emellett a beolvasás és küldés ragyogó színekben
is történhet.

GYORS, HATÉKONY, TERMELÉKENY
A Canon iR1020/24 nyomtatók a
kisebb vállalatok vagy munkacsoportok igényeinek felel meg:
kisméretű, költséghatékony.
Percenként 20-24 oldalt nyomtat,
az információt közvetlenül olvassa
be és küldi különböző
formátumokban.

HELYMEGTAKARÍTÁS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
A kis alapterület azt jelenti, hogy
nem kell a sokféle különálló
eszközzel az értékes helyet
elfoglalni, hiszen minden elérhető
a kisméretű, asztali modellel,
ráadásul költséghatékony módon.
A Canon elszántan igyekszik a
környezetre gyakorolt káros
hatásokat csökkenteni, ezért ezek a
modellek automatikusan
energiatakarékos működésmódba
lépnek, ha a készülék nincs
használatban, ha pedig szükséges,
másodperceken belül
rendelkezésre állnak.

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS M
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C-EXV18 festék

iR1020J

iR1024A

iR1024F

Az üzlet még soha nem nézett
ki ilyen jól fekete-fehérben –
különösen eredeti
festékeinkkel.

• Másolás 20 oldal/perc
sebességgel

• Nyomtatás/másolás akár
24oldal/perc sebességgel

• Nyomtatás/fax/másolás akár
24 oldal/perc sebességgel

• Kényelmesen elfér az
asztalon

• Automatikus
dokumentumadagoló (ADF)

• Automatikus
dokumentumadagoló (ADF)
• Beépített modem gyors
faxoláshoz

iR1020J

20 oldal/perc

iR1020

20 oldal/perc

iR1024A

24 oldal/perc

iR1024F

24 oldal/perc

iR1024i

24 oldal/perc

iR1024iF

24 oldal/perc
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• Akár 200 fax szám tárolása

ALAPFELSZERELÉS

iR1024i

iR1024iF

• Nyomtatás/ beolvasás/ másolás/
küldés akár 24 oldal/perc
sebességgel

• Nyomtatás/ beolvasás/ másolás/
fax/küldés akár 24 oldal/perc
sebességgel

• Automatikus
dokumentumadagoló (ADF)

• Automatikus
dokumentumadagoló (ADF)

• Színes dokumentumok
beolvasása

• Színes dokumentumok
beolvasása

• Beolvasott dokumentum
küldése közvetlenül e-mail
üzenetben

• Beolvasott dokumentum
küldése közvetlenül e-mail
üzenetben

• PCL nyomtatás

• PCL nyomtatás

S MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS
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A képen az i-modell látható

A képen az i-modell látható

C-EXV14 festék

iR 2016J

iR 2018/i ÚJ

iR 2022/i ÚJ

Az üzlet még soha nem nézett
ki ilyen jól fekete-fehérben –
különösen eredeti
festékeinkkel.

• Másolás 16 oldal/perc
sebességgel

• Nyomtatás/ fax/ másolás/
küldés akár 18 oldal/perc
sebességgel

• Távoli felügyelet az iWMC és
RUI segítségével

• Energiatakarékos mód és
gyors visszatérés

• Nyomtatás akár A3-as
méretben

• További befejező és
papírkapacitási bővítési
lehetőségek

iR 2016J

16 oldal/perc

iR 2018

18 oldal/perc

iR 2018i

18 oldal/perc

iR 2022

22 oldal/perc

iR 2022i

22 oldal/perc

iR 2025

25 oldal/perc

iR 2025i

25 oldal/perc

iR 2030

30 oldal/perc

iR 2030i

30 oldal/perc

ALAPFELSZERELÉS

KIEGÉSZÍTŐ
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• Egyszerű hálózati integráció

iR 2025/i ÚJ

iR 2030/i ÚJ

• Nyomtatás/ fax/ másolás/
küldés akár 25 oldal/perc
sebességgel

• Nyomtatás/ fax/ másolás/
küldés akár 30 oldal/perc
sebességgel

• Távoli felügyelet az iWMC és
RUI segítségével

• További befejező és papírkapacitási bővítési lehetőségek*

• További befejező és
papírkapacitási bővítési
lehetőségek

• Távoli flottavezérlés az iWMC
és RUI segítségével*

• Egyszerűen használható
kezelőfelület és érintős
kijelző

• Egyszerűen használható
kezelőfelület és érintős kijelző
• Beágyazás az uniFLOW*
rendszerbe
• Kiegészítő kártyaolvasó
biztonságos hozzáférés
ellenőrzéshez*
* Ezek mindegyik készülékhez rendelkezésre
állnak (kivétel az iR2016J)

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS M

iR1020/1024_2018/2030_HU:Layout 1

2009.02.27

13:08

Oldal 8

Canon iR2018/2030 – Juttassa el üzenetét stílusosan

Egy kis kifinomultság a
fekete-fehér dokumentumokhoz
A Canon iR2018/30 sorozat tagjai akár A3-as méretben képesek
a nyomtatási, beolvasási és másolási feladatok kiváló minőségű
elvégzésére, és ha szükséges, kiegészíthetők a kiadványkészítő
funkciókkal. Mindezek mellett a költségek, a termelékenység, a
nyomtatási minőség és a környezeti hatások mind kézben
tarthatók.
EGYSZERŰ, PROFESSZIONÁLIS,
SOKOLDALÚ
Minőségi, professzionális
megjelenésű fekete-fehér
dokumentumok létrehozása, akár
1200 dpi felbontással (UFRII
segítségével), egyszerű befejezési
lehetőségekkel: pl. kétoldalas
nyomtatás és tűzés.

EGYSZERŰ ÜGYINTÉZÉS KÖZPONTI
KEZELÉSSEL
A sorozat minden tagja egyszerűen
csatlakoztatható az IT hálózatra, így
kihasználhatja az intelligens
szoftveres megoldások előnyeit. Az
iW Management Console (iWMC)
például segít egyetlen ellenőrzési
pontról kezelni, figyelni és vezérelni
több hálózati készüléket. Emellett a
távvezérlés (RUI) segítségével a
felhasználó könnyen hozzáfér a
hálózati eszközökhöz, közvetlenül a
csatlakoztatott számítógépekről.

S MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS
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iR1020/iR1024 Series sorozat műszaki adatai
Típus
Legnagyobb dokumentum méret
Másolat mérete
Felbontás
Másolási/nyomtatási sebesség
Nagyítás
Első másolat ideje
Bemelegedési idő
Másolatok/nyomatok készítése
több példányban
Kétoldalas
Papír súlya
Papírkazetta
Papírtárolás (80g/m2)
Alapfelszerelés
Kiegészítő
Processzor
Memória
Csatlakozás
Hálózati táplálás
Teljesítményfelvétel (W)
Méretek (szé. x mé. x ma.)
Tömeg
ADÁSI FUNKCIÓ1
Beolvasási sebesség DADF-fel
Beolvasási felbontás
Címek
Címjegyzék
Fájlformátum

NYOMTATÓ FUNKCIÓ
Lapleíró nyelv

asztali
A4
Kazetta: A4, Kézi adagoló: A5 – A4, Boríték
Másolás: 600dpi x 600dpi, 1200dpi dpi-nek megfelelő x 600dpi
Nyomtatás: 1200 dpi-nek megfelelő x 600dpi (PCL, UFRII LT)
256 szürkeárnyalat
A4: 20old/perc (iR1020J/1020), 24old/perc (iR1024A/24F/24i/24iF)
Zoom: 50-200%, Rögzített: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
legfeljebb 8mp (iR1020J/1020), legfeljebb 12mp (iR1024A/24F/24i/24iF)
Legfeljebb 13,5 másodperc iR1020J/20/24A/24F gépeken,
legfeljebb 16 másodperc iR1024i/24iF

Felbontás
Memória
Processzor
PCL Fontok
Együttműködő operációs
rendszerek
Csatlakozók (alapfelszerelés)

1 - 99 lap
Automatikus, felhalmozás nélküli
Kazetta: 64 to 90g/m2, kézi lapadagoló: 56 to 128g/m2
kétoldalas: 64 to 80g/m2
A4

Hálózati protokoll
DADF2
Papírméret
Papír súlya
Eredetik száma
Dokumentum beolvasási
sebesség (legnagyobb)
Másolás
Beolvasás

500 lap x 1 kazetta, Kézi adagoló: 100 lap
500 lap x 1 kazetta, Legnagyobb papírkapacitás: 1100 lap
Canon Custom Processor, 192MHz
64MB (iR1020J), 128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
iR1020J
USB2.0
iR1020/24A/24F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) optional, USB2.0
iR1024i/iF
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
220V AC to 240V AC ±10% (50/60Hz)
legfeljebb 954 W
520 x 457 x 378 mm (iR1020J/20)
520 x 457 x 453 mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Kb. 22.0kg (iR1020J/20) kb. 24.1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)
FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi
FF: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Színes: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG)
300 dpi (Nagy tömörítésű PDF)
E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Helyi (legf. 200)
Egyoldalas: (FF) TIFF, PDF – (Színes) JPEG, Nagy tömörítésű PDF
Többoldalas: (FF) TIFF, PDF – (Színes) Nagy tömörítésű PDF

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

UFRII LT (alapfelszerelés: iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6
(alapfelszerelés: iR1024i/24iF)
1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFRII LT),
1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT PCL lehetőséggel)
128MB (iR1020/24A/24F),
256MB (iR1024i/24iF)
Canon Custom processzor 192 MHz (a főegység CPU-ját használja)
Roman113 (köztük vonalkód fontok)
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003Server,
Mac OS 10.2.8-10.4.3
iR1020/24A/24F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) kiegészítő, USB2.0
iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP (LPD/RAW/ Port 9100)
A4R, A5R, A5
50 g/m2 to 105 g/m2
legf. A5R - A4: 50 lap (80 g/m2)
iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20 ipm
FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi
iR1020/24 PP normál gépasztal, CFU kazettás adagoló egység, kazetta,
CR-E1 kártyaolvasó, CRA kártyaolvasó szerelvény, NK hálózati készlet
(alapfelszerelés: iR1024i/24iF), PCL készlet (alapfelszerelés: iR1024i/24iF)

Néhány kép szimuláció a reprodukció átláthatósága miatt. Minden adat a Canon szabvány tesztmódszerein alapul. Ezt a
szórólapot és a termék mőszaki adatait a termék piaci indulása elôtt készítettük el. A jellemzôk bejelentés nélküli
megváltoztatásának jogát fenntartjuk. ™ és ®: Minden cégnév és terméknév a megfelelô gyártó márkaneve vagy bejegyzett
márkaneve a megfelelô piacokon és országokban. A Canon ajánlja Canon nyomathordozók használatát a legjobb eredmény
érdekében. Kérjük, ellenôrizze a hordozó kompatibilitási listán, melyik papírtípus ajánlott. A környezet védelmét szem elôtt tartó
gyártási eljárások biztosítják, hogy a Canon megfelel az európai WEEE** direktíváknak. Az ólom és más veszélyes anyagok
használata tiltott a gyártási folyamatok során. Ezen kívül a készülékek megfelelnek a nemzetközi Energy Star program elôírásainak.

1 Alapfelszerelés: csak az iR1024i/24iF készüléken
2 Alapfelszerelés: iR1024A/24F/24i/24iF

iR2018/2030 Series műszaki adatai
Típus
Legnagyobb dokumentum méret
Másolat mérete
Felbontás
Másolási/nyomtatási sebesség
Zoom
Első másolat ideje
Bemelegedési idő
Másolatok/nyomatok készítése
több példányban
Kétoldalas
Papír súlya
Papírkazetta
Papírkapacitás
Alapfelszerelés
Kézi adagoló
Kiegészítő
Legnagyobb összes kapacitás
Processzor
Memória
Csatlakozás
Hálózati táplálás
Teljesítményfelvétel (W)
Méretek (szé. x mé. x ma.)
Tömeg
ADÁSI FUNKCIÓ1
Beolvasási sebesség DADF-fel
Beolvasási felbontás
Címek
Címjegyzék
Fájlformátum
Távoli beolvasás
(alapfelszerelés minden modellhez)
NYOMTATÓ FUNKCIÓ2
Lapleíró nyelv
Felbontás
Memória
Processzor
PCL Fontok
Együttműködő operációs
rendszerek
Csatlakozók (alapfelszerelés)
Hálózati protokoll

asztali
A3, 297 x 432mm
Kazetta: A5 – A3, kézi adagoló: A5R-A3, boríték
Másolás: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi
Nyomtatás: 1200 dpi-nek megfelelô x 600 dpi (PCL, UFRII LT),
1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT) 256 árnyalat
A4: 18 oldal/perc (iR2018/i), 22 oldal/perc (iR2022/i), 25 oldal/perc
(iR2025/i) 30 oldal/perc (iR2030/i), A3: 15 oldal/perc
iR2018/18i/22/22i/25/30/i
Zoom: 50-200%, Rögzített: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
6.9 mp.
kb. 26 mp. (kb. 14 mp. iR2018/22 esetében)

DADF-P23
Papírméret
Papír súlya
Dokumentumok legnagyobb
száma
Dokumentum beolvasási
sebesség (legnagyobb)
Másolás
Beolvasás
Méretek (szé. x mé. x ma.)
Tömeg
CFM-P1/Q1 KAZETTÁS
ADAGOLÓ MODUL
Típus
Papír súlya
Papírkapacitás

1 - 99 lap
Kiegészítő automatikus, felhalmozás nélküli (alapfelszerelés: iR2025/30/i)
Kazetta: 64 to 90g/m2,kézi lapadagoló: 64 to 128g/m2
kétoldalas: 64 to 90g/m2
Univerzális: A5 to A3
Alapfelszerelés
250 lap x 2 kazetta (80g/m2, 500 lap) az iR2022/22i/25/30/i készüléken
250 lap x 1 kazetta (80g/m2, 250 lap) az iR2018/i készüléken
80 lap (80g/m2) A5R A4, 50 lap A3 (80g/m2)
250 lap x 2 kazetta (500 lap) az iR2022/25/30/i készüléken
250 lap x 3 kazetta (750 lap) az iR2018/i készüléken
250 lap x 1 kazetta az iR2018/i készüléken
1,080 lap
Canon Custom processzor, 192 MHz
256MB (128MB az iR2018/22 készüléken)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
220V AC 240V AC±10% (50/60Hz)
1.5KW
622 x 638 x 665.4mm (iR2022), 622 x 676 x 757 mm
(iR2022i/25i/30i), 622 x 638 x 665.4 mm (iR2025/30)
622 x 638 x 580.4mm (iR2018), 622 x 676 x 672 mm (iR2018i)
kb. 53.0 kg (iR2022i/25i/30i), kb. 47.0 kg (iR2025/30)
kb. 47.0 kg (iR2018i), kb. 41.0 kg (iR2018)

Méretek (szé. x mé. x ma.)
Tömeg
F-U2 FINISER
Tálcák száma
Tálcakapacitás
Kiegészítő tálcával
Tűzés helye
Tűzési mennyiség
Tömeg
I2WT-E2 BELSŐ KÉTUTAS
TÁLCA
Tálcakapacitás
Tömeg
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi
BW: 100dpi, 150dpi, 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi, 300dpi
400dpi, 600dpi, Colour: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi
E-Mail/Internet FAX(SMTP), PC(SMB,FTP), iWDM Gateway
Helyi (legf. 500)
Egyoldalas: JPEG, TIFF, PDF / Többoldalas: TIFF, PDF
Hálózati TWAIN meghajtó (75-300 dpi)

UFRII LT, PCL 5e, PCL 6
1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFRII LT), 1200 dpi x 1200 dpi
(UFRII LT) (PCL K-V1 készlet szükséges az iR2018/22 készülékekhez és
PCL K-W1 készlet szükséges az iR2025/30 készülékekhez)
256 MB (iR2018/22 – 128 MB alapfelszerelés, 256 MB kiegészítő a PCL
K-V1 készülékkel (a főegység memóriáját használja))
Canon Custom processzor 192 MHz (a főegység CPU-ját használja)
Roman113 (köztük vonalkód fontok) (az iR2018/22 gépekhez csak a
PCL K-V1 készlettel)
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFRII LT: Windows
98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 vagy újabb
Ethernet(100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
TCP/IP(LPD/RAW/Port9100)
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A4 20 kép/perc
FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi
565 x 489.4 x 122 mm
körülbelül 7 kg

elöl tölthető, állítható fiók
64 to 90g/m2
P1: 250 lap(80 g/m2) x 1 kazetta az iR2018/i készüléken
Q1: 250 lap (80 g/m2) x 2 kazetta az iR2022/25/30/i készüléken
P1 and Q1: 250 lap (80 g/m2) x 3 kazetta az iR2018/i készüléken
P1: 580.3 x 569.3 X 116.8 mm
Q1: 580.3 x 569.3 X 201.8 mm
P1: kb. 6 kg, Q1: kb. 12 kg
Egy felhalmozótálca és egy kiegészítő tálca (belső)
Alapfelszerelés: A4/A5/A5R :770 lap vagy 100 mm vastag köteg
A4R/A3: 380 lap vagy 50 mm
A tálca: A4/A5/A5R 200 lap, A4R/A3: 150 lap,
B tálca: A4/A5/A5R 200 lap, A4R/A3: 150 lap
Sarok
A4: 50 lap, A4R/A3: 30 lapos
Kb. 10,0 kg

A tálca: A4 100 lap, Egyéb 50 lap, B tálca: A4 250 lap, Egyéb 100 lap
Kb. 1,5 kg
PCL PK-W1 nyomtatókészlet, FP-B1 fax panel (kiegészítő az iR2018/22
géphez, alapfelszerelés a többi modellen), BPK-B1 vonalkód nyomtató készlet,
CSK-L1 színes küldőkészlet (iR2018/22 készülékhez nincs), Super G3 FAX
kártya-AA1, DU-B1 kétoldalas egység, iR2016/20 PPH magas normál
gépasztal (2 kazettás konfigurációhoz), iR2016/20 PPL alacsony normál
gépasztal (4 kazettás konfigurációhoz), FL C-AC1 kazetta, PC-J típusú
másolóüveg fedél, SC-J1 tûzôkapocs kazetta, SIC-C1 pecséttinta kazetta, AFT -C1
kiegészítő finisertálca (az F-U2 finiser kiegészítője), CR-E1 kártyaolvasó, CRA-D1
kártyaolvasó szerelvény, PSK-Q1 tápegység készlet (az F-U2 finiserhez és a
CFM-Q1 kazettás adagoló modulhoz szükséges), SCF jelátalakító NEXUS-hoz

Néhány kép szimuláció a reprodukció átláthatósága miatt. Minden adat a Canon szabvány tesztmódszerein alapul. Ezt a
szórólapot és a termék műszaki adatait a termék piaci indulása előtt készítettük el. 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 Canon nyomathordozók használatát a legjobb eredmény
érdekében. Kérjük, ellenőrizze a hordozó kompatibilitási listán, melyik papírtípus ajánlott. A környezet védelmét szem előtt tartó
gyártási eljárások biztosítják, hogy a Canon megfelel az európai WEEE** direktíváknak. Az ólom és más veszélyes anyagok
használata tiltott a gyártási folyamatok során. Ezen kívül a készülékek megfelelnek a nemzetközi Energy Star program előírásainak.
1 Alapfelszerelés: iR2018i/22i/25i/30i – az iR2018/22 modellekhez nem áll rendelkezésre.
2 UFRII LT alapfelszerelés az iR2025/30 készülékeken, UFRII LT/PCL alapfelszerelés az 2018i/22i/25i/30i készülékeken
3 Alapfelszerelés: iR2018i/22i/25i/30i
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A3-A5R
52 g/m2 to 105 g/m2
A5R to A4: 50lap (80 g/m2)
A3: 25lap (80 g/m2)

Canon’s GENUINE logo means
quality all-round performance

