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Compactos e poupando espaço, estes 
equipamentos A4 de alta velocidade 
são ideais para escritórios atarefados. 
As capacidades multifuncionais 
produtivas poupam tempo, enquanto 
as funcionalidades de poupança de 
custos ajudam-no também a poupar 
dinheiro.

Rápida e eficiente

Produtividade e eficiência.

• Ecrã táctil rotativo fácil de utilizar 

•  Velocidades rápidas de impressão até 
50 ppm

•  Enviar a cores para uma pasta de rede 
ou email em vários formatos

•  Menos interrupções com capacidade de 
papel até 2.300 folhas

•  Finalizador de agrafes compacto opcional

•  Integração simples e sem problemas 
- Pronta para rede, suporte de PCL e 
PostScript

•  Compatibilidade com o serviço 
e-Maintenance da Canon oferecendo 
diagnósticos remotos, leituras 
automáticas de contadores e 
monitorização de consumíveis 

Ambiente.

•  Certificado Energy Star e classificação TEC 
baixa

•  Consome apenas 1 watt em modo de 
descanso

•  Saída automática frente e verso

Eficácia de custos.

•  Baixo custo de aquisição

•  Produtividade melhorada e eficiência 
energética líder da classe maximizam o valor

•  Compatibilidade com a solução uniFLOW 
oferecendo selecção de Centros de Custo 
e relatórios para controlo e monitorização 
de custos 

•  Facturação precisa através de e-Maintenance

Segurança.

•  Impressão Segura* mantém a 
confidencialidade dos documentos 
durante a impressão 

•  O ID de departamento protege o acesso 
ao equipamento

•  A compatibilidade com uniFLOW oferece 
a flexibilidade e conveniência da libertação 
segura de My Print Anywhere com 
selecção de trabalhos 

 *    Impressão segura baseada em RAM até 100 trabalhos

you can
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Tipo de Máquina Multifuncional Laser Mono. 
Funções centrais 

disponíveis
imageRUNNER 1730i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, 
Enviar e Fax opcional
imageRUNNER 1740i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, 
Enviar e Fax opcional
imageRUNNER 1750i: Imprimir, Copiar, Digitalizar, 
Enviar e Fax opcional 

ESPECifiCAÇÕES dE 
imPrESSorA
Velocidade de 

impressão
imageRUNNER 1730i: Até 30 ppm (A4)
imageRUNNER 1740i: Até 40 ppm (A4)
imageRUNNER 1750i: Até 50 ppm (A4)

Método de impressão Impressão laser monocromática
Resolução de impressão 600 x 600 dpi, até 1200 x 1200 dpi (melhorado)
Impressão frente e verso Automática
Impressão de suporte de 

memória
Tipo de memória suportada: Caneta de memória USB
Tipos de ficheiros suportados: JPEG, TIFF

Entrada de papel 
(standard)

cassete de 550 folhas de papel
tabuleiro multi-finalidade de 100 folhas

Entrada de papel (opção) 3 x cassetes de 550 folhas
Capacidade máxima de 

entrada de papel
2300 folhas 

Capacidade de saída 
de papel

250 folhas (80 gsm)

Capacidades de 
acabamento

Standard: Agrupar

Finalizador de 
agrafes opcional:

Separar, Agrupar, Agrafar

Tipos de papel 
suportados

Cassetes: Papel normal, papel reciclado, 
papel colorido, papel grosso, 
perfurado, envelopes* 
*Suporte de envelopes apenas pelo 

tabuleiro 2. Necessita da Cassete de 

envelopes - D1 opcional

Tabuleiro multi-
finalidade:

Papel normal, papel reciclado, 
papel colorido, papel 
grosso, perfurado, bond, 
transparentes, etiquetas, 
envelopes (Nº 10 (COM10), 
ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)

Formatos de papel 
suportados

Gavetas de papel 1, 
3 e 4: 

Formato standard: A4, A5, B5, 
Legal, Carta, Executivo, STMT

Gaveta de papel 2: Formato standard: A4, A5, B5, 
Legal, Carta, Executivo, STMT, 
Envelopes* (Nº 10 (COM10), 
ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) 
*Necessita da Cassete de envelopes 

- D1 opcional

Tabuleiro multi-
finalidade: 

Formato standard: A4, A5, 
B5, Legal, Carta, Executivo, 
STMT, Formato livre (99 mm 
a 216 mm × 140 mm a 
356 mm), Envelopes (Nº 10 
(COM10), ISO-B5, Monarch, 
ISO-C5, DL)

Gramagens de papel 
suportadas

Cassetes:
Tabuleiro multi-
finalidade:

64 a 105 g/m²
64 a 128 g/m²

Linguagens de 
impressão

UFRII-LT (standard)
PCL5e/6 (standard)
Emulação de PostScript nível 3 (standard)

Tipos de letra Tipos de letra PCL:
Tipos de letra PS:

93 Roman
136 Roman

Compatibilidade com 
sistemas operativos

UFRII-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 
2003/ Vista/ Server 2008/ 
Windows 7/ Server 2008 R2, 
MAC OS X (10.4.9 ou superior)

PCL: Windows 2000/ XP/ Server 
2003/ Vista/ Server 2008/ 
Windows 7/ Server 2008 R2

PS: Windows 2000/ XP/ Server 
2003/ Vista/ Server 2008/ 
Windows 7/ Server 2008 R2, 
MAC OS X (10.4.9 ou superior

PPD: MAC OS 9.1 ou superior, MAC 
OS X (10.2.8 ou superior) 
Windows 2000/ Server 2003/ 
Server 2008/ XP/ Vista/ 7

Consulte http://software.canon-europe.com 
para verificar a disponibilidade de soluções de 
impressão para outros Sistemas Operativos e 
ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix. 
Algumas destas soluções podem ser carregadas. 
Os tipos de equipamentos SAP estão disponíveis 
através de SAP Market Place

ESPECifiCAÇÕES dE 
CóPiA

Velocidade de cópia imageRUNNER 1730i: Até 30 cpm (A4)
imageRUNNER 1740i: Até 40 cpm (A4)
imageRUNNER 1750i: Até 50 cpm (A4)

Tempo até à primeira 
cópia (FCOT)

Aprox. 5 segundos ou menos

Resolução de cópia Até 600 x 600 dpi
Cópia múltipla Até 999 cópias

Redução/Ampliação 25-400% em incrementos de 1%
Outras funcionalidades Separa (necessita de Finalizador), 4 em 1, Cartão 

de ID para cópia
ESPECifiCAÇÕES dE 

digitAlizAÇão
Opcional/Standard Standard em todos os modelos

Tipo Expositor a cores e Alimentador automático de 
documentos duplex (DADF)

Formatos de papel 
suportados

A4, A5, Legal, Carta, Formatos personalizados (L x C): 
Máx 216 mm x 356 mm Mín. 140 mm x 140 mm) 

Gramagens de papel 
suportadas

Digitalização de 
um só lado:

42 a 128 g/m²

Digitalização frente 
e verso:

50 a 128 g/m²  

Resolução de 
digitalização

até 600 x 600 dpi a preto e branco 
até 300 x 300 dpi a cores

Digitalização frente 
e verso

2 lados para 2 lados (automático)

Velocidade de 
digitalização

Um só lado mono: imageRUNNER 1730:  
30 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) 
imageRUNNER 1740/1750: 
50 ipm/A4(600 dpi/300 dpi)

Frente e verso 
mono: 

imageRUNNER 1730:  
20 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) 
imageRUNNER 1740/1750: 
32 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi)

Um só lado a 
cores:

imageRUNNER 1730:  
30 ipm/A4 (300 dpi) 
imageRUNNER 1740/50: 
50 ipm/A4 (300 dpi)

Frente e verso a 
cores:

imageRUNNER 1730:  
20 ipm/A4 (300 dpi) 
imageRUNNER 1740/50: 
32 ipm/A4 (300 dpi)

Métodos de digitalização Digitalização 
alimentada:

Funcionalidade de envio 
disponível em todos os modelos. 

Digitalização 
alimentada:

Digitalização TWAIN/WIA 
disponível em todos os modelos 

Digitalização 
para caneta de 
memória USB:

Sim disponível em todos os 
modelos 

Especificação da 
digitalização alimentada

TWAIN através do Controlador TWAIN de rede
SO suportados: Windows 2000/ Windows XP/ 
Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows 
Server 2008/ Windows 7 (32 bit, 64 bit em modo 
de compatibilidade)

ESPECifiCAÇÕES dE 
digitAlizAÇão
Especificação da 

digitalização alimentada
Standard em todos os modelos

Resolução de envio até 600 x 600 dpi a preto e branco 
até 300 x 300 dpi a cores

Destinos E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP)
Livro de Endereços / 

Marcações rápidas
LDAP (1000) / Local (Máx. 500)

Formatos de ficheiros TIFF (PB), JPEG, PDF, PDF (compacto), PDF 
pesquisável opcional

Conjuntos de 
Funcionalidades de 

Envio Universal

Não

ESPECifiCAÇÕES 
dE fAx

Opcional/Standard Opcional em todos os modelos
Velocidade do Modem Super G3 33,6 kbps (até 3 segundos/página1)

Resolução de Fax Standard: 200 x 100 dpi
Preciso: 200 x 200 dpi
Super preciso: 200 x 400 dpi
Ultra preciso: 400 x 400 dpi

Memória de Fax Até 1000 páginas1

Marcações rápidas Máx. 500
Grupos de Marcações/

Destinos
Máx. 499 marcações

Difusão sequencial Máx. 500 endereços + 32 destinos novos
Cópia de segurança da 

memória
1 hora

Outras funcionalidades Encaminhamento de fax, Acesso duplo, PC Fax 
(apenas TX)

ESPECifiCAÇÕES 
gErAiS

Tempo de aquecimento Aprox. 30 segundos ou menos desde a ligação
Tipo de interface USB 2.0 de alta velocidade

10BASE-T/100BASE-TX
1 x USB Host (2.0) - parte traseira do equipamento
Hub USB Host (2.0) de 3 portas opcional - parte 
lateral do equipamento

Protocolos de rede TCP/IP (LPD/ Porta 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, 
WSD, suporte de IPv4/IPv6

Velocidade do 
processador

400 Mhz

Memória 512 MB (partilhada)
Unidade de disco rígido Não (impressão segura baseada em RAM standard)

Painel de comando Ecrã táctil LCD rotativo monocromático de 
5,7 polegadas

Dimensões (L x P x A) 560 mm x 500 mm x 633 mm 
Espaço de instalação 

(L x P)
787 mm x 960 mm
1182 mm x 960 mm (configuração completa 
incluindo finalizador de agrafes)

Peso Aprox. 44,3kg (excluindo toner) 
Fonte de Alimentação 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energético Máximo: Aprox. 1600 W

Standby: Aprox. 43 W ou menos
Modo de poupança 
de energia:

Aprox. 8,5 W ou menos

Modo de descanso: Aprox. 1 W ou menos
Níveis de ruído Pressão de som2

Activo: 
 
 
 
Standby:
 

 
iR1730i    69,5 dB ou menos 
iR1740i    73,0 dB ou menos 
iR1750i    75,0 dB ou menos
 
iR1730i    43,0 dB ou menos 
iR1740i    53,0 dB ou menos 
iR1750i    53,0 dB ou menos

Software e gestão de 
impressora 

iWMC - Gestão centralizada do equipamento 
Compatibilidade com eMaintenance - permite 
leitura de contadores, gestão automática de 
consumíveis e diagnóstico remotos
Network ScanGear
Instalador de Dispositivos NetSpot
Interface de Utilizador Remoto (RUI)
Gestão de ID de Departamentos 
Início de Sessão de Cliente no uniFLOW - 
Compatibilidade incorporada com uniFLOW

Funcionalidades de 
segurança

Filtro de Endereço de IP/Mac, ID de Departamento, 
Impressão Segura (baseada em RAM). Impressão 
segura My Print Anywhere com Selecção de 
trabalhos através de uniFLOW (opção)

ConSumÍvEiS

Cartuchos de toner C-EXV37 TONER (15.100 páginas3) 
ESPECifiCAÇÕES dE 

oPÇÕES
Finalizador de agrafes Nome: Finalizador de agrafes – H1

Número de tabuleiros: 1
Capacidade de empilhamento: Com agrafes: 
20 conjuntos. Sem agrafes: 500 folhas 
Capacidade máxima de agrafagem: Até 50 folhas
Gramagem do papel: 64 a 128 g/m²
Posições dos agrafes: Única (topo-esquerda)
Dimensões (L x P x A): 798 mm × 395 mm × 263 mm
Peso: Aprox. 10,5 kg

Unidades de 
alimentação de cassete

Nome: Módulo de cassete - Y1
Dimensões (L x P x A): 540 mm x 500 mm x 158 mm 
Peso: Aprox. 7,7 kg

oPÇÕES AdiCionAiS

Opções adicionais Módulo de cassete - Y1: Cassete adicional de 
550 folhas
Cassete de envelopes - D1: permite a alimentação 
de envelopes na gaveta de papel 2
Finalizador de agrafes - H1: Finalizador de agrafes 
compacto
Kit de impressão de código de barras - B1: Fornece 
a capacidade de impressão de código de barras 
utilizando tecnologia Jet Capsy
Placa de Fax Super G3 - AJ1: Adiciona a 
funcionalidades de fax
Kit de envio de PDF pesquisável a cores - E1: Opção 
de PDF pesquisável para a funcionalidade de envio
Leitor de Cartões de Cópia Canon - F1: Sistema 
de acesso de cartões físicos que limita o acesso a 
utilizadores autorizados
Ligação do leitor de cartões de cópia - C1: Kit de 
ligação para o Leitor de Cartões - F1 ou para o leitor 
MiCARD uniFLOW como suporte
Kit de interface de 3 portas para aplicação de 
USB - B1: Kit de interface de 3 portas USB para 
memória USB
Pega de acesso ADF - A1: Liga-se ao alimentador de 
documentos, facilitando o acesso para utilizadores 
sentados
Cassete FL - AP1: Tabuleiro de substituição de 
550 folhas de papel para todas as cassetes Pedestal 
direito (tipo mais alto): O pedestal pode ser colocado 
sob o módulo da cassete standard/opcional para 
elevar o equipamento quando está na vertical
Pedestal direito (tipo mais baixo): O pedestal pode ser 
colocado sob o módulo da cassete standard/opcional 
para elevar o equipamento quando está na vertical

notAS
[1]   Baseado em ITU-T Standard Chart No. 1
[2]   Emissão de ruídos declarada de acordo com ISO 7779
[3]   Baseado em cobertura de 6%

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados 
são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as 
especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento 
do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
™ e ®: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/
ou marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes nos seus mercados 
e/ou países.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas 
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
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