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avançada de escritório
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you can

Produtividade avançada
para o escritório
Melhorando a combinação de documentos, a plataforma da tecnologia
inovadora imageRUNNER ADVANCE da Canon está no centro dos nossos
sistemas a cores de entrada de gama. Introduzindo a série imageRUNNER
ADVANCE C2000: facilitando os ﬂuxos de trabalho do escritório, estes
equipamentos compactos mas produtivos, fazem com que mesmo as
tarefas de documentos mais soﬁsticadas sejam fáceis de executar.

Operação sem esforço
Um ecrã táctil a cores VGA de 5,7 polegadas
de alta resolução faz com que seja um
prazer trabalhar com a série imageRUNNER
ADVANCE C2000. Ícones grandes e
familiares asseguram que o processamento
de documentos é intuitivo, a posição dos
ícones, bem como o fundo do ecrã, podem
ser personalizados para se adequarem a
qualquer ambiente.
Para complementar o painel do
equipamento, o painel de controlo tem
também um botão de acesso ao Menu
rápido. Permite o acesso instantâneo aos
trabalhos executados com maior frequência,
e permite mesmo que os utilizadores criem
fluxos de trabalho pessoais que podem
permitir aceder mesmo às tarefas mais
complexas do escritório com o toque
num botão.

Facilitar fluxos de trabalho
do escritório
A plataforma imageRUNNER ADVANCE foi
desenvolvida para permitir a integração
directa com aplicações da Canon e de
terceiros. As capacidades das extensões
do Adobe® Reader permitem que os
documentos sejam partilhados e revistos
electronicamente – sem necessitar de
adquirir quaisquer licenças de software.
O potente software iW360 da Canon
também pode ser incorporado, permitindo
que a informação de várias fontes seja
combinada rapidamente e impressa de
modo altamente profissional, e que sejam
criados e distribuídos documentos digitais
com o mínimo esforço.

Produtividade personificada
Cinco equipamentos compactos permitemlhe levar a comunicação de documentos
para o nível seguinte. A serie imageRUNNER
ADVANCE C2000 disponibiliza a escolha
entre copia e impressão a 20, 25 e
30 páginas por minuto. Os equipamentos
que funcionam a 20 e 30 páginas por
minuto estão disponiveis em versão HDD (i)
ou em versão de memória flash (L).
Um novo sistema de toner PQ sem óleo
e o suporte total de Adobe® PostScript® 3™
(apenas modelos i) asseguram cores
vibrantes e garantem impressões a preto e
branco nítidas. Os equipamentos aquecem
em segundos e as unidades duplex
permitem criar documentos frente e verso
com a velocidade máxima da máquina –
profissionalismo sem comprometer. As
capacidades dos materiais de impressão
suportam papel até 220 gsm e até SRA3.

Em média as pessoas passam mais de 4 horas
por semana a pesquisar informação.
AIIM Europa 2009

Mantenha os custos dentro do
orçamento graças aos controlos
de eﬁciência energética e
consumo de potência líderes da
classe. Com integração directa
na rede e gestão de segurança
rigorosa, a série imageRUNNER
ADVANCE C2000 tem tudo
sob controlo.

Poupanças e segurança
avançadas
Gerir e reduzir custos de impressão
Com o Pacote Security and Cost Control
(SCCP) da Canon pode controlar e reduzir
custos de impressão. Com o SCCP, aumente
a consciência para os custos em todos os
utilizadores e reduzindo significativamente
os custos de impressão. Sempre que
os utilizadores iniciam a sessão no
equipamento, os custos totais de impressão
e as estatísticas de utilização de cor podem
ser visualizados.
Os administradores podem mesmo incluir
uma mensagem personalizada para
encorajar as actividades de corte de custos,
tais como a utilização de preto e branco,
várias páginas numa única ou duplex.
Adicionalmente, os detalhes de cada
trabalho de impressão, cópia e digitalização
são registados, permitindo que os gestores
obtenham relatórios indicando a utilização
por cada indivíduo. Pode utilizar esta
informação valiosa para poupar dinheiro,
por exemplo, solicitando aos utilizadores
que imprimem frequentemente a cores para
restringir esta actividade a tipos específicos
de documentos.

Segurança estanque
Os seus equipamentos multifuncionais
em rede são um depósito de informação
sensível e crítica para o negócio. E as
ameaças à segurança de documentos e
dados nunca foram tantas. Utilizando o
Pacote Security and Cost Control (SCCP),

a série imageRUNNER ADVANCE C2000
da Canon assegura que a informação
confidencial é acompanhada.
O acesso ao equipamento pode
ser controlado para que apenas os
utilizadores autenticados possam aceder
ao equipamento. Isto pode ser efectuado
através de um sistema de cartões ou um
processo de início de sessão que funciona
de modo idêntico à rede da sua empresa
ou procedimento de início de sessão do
Windows, sendo seguro mas fácil para
os utilizadores.
Para evitar que os documentos sejam vistos
por pessoas não autorizadas, a Impressão
Segura é suportada*. Isto significa que
os documentos podem ser “retidos” até
que o utilizador relevante se autentique
no equipamento, sendo então libertados
para impressão. O SCCP permite também
que os documentos sejam recolhidos no
equipamento mais conveniente disponível
na rede, bastando iniciar sessão nesse
equipamento e imprimir.
Com o IPSec Board opcional, os dados
podem ser transmitidos ao longo da rede
utilizando o protocolo de segurança IP,
assegurando que o tráfego da rede não
possa ser lido por terceiros.
Os discos rígidos do equipamento podem
ser codificados (aderindo ao Critério
Comum EAL3) e removidos facilmente
para armazenamento fora das instalações,
se for necessário. *

Digitalização, encaminhamento
e colaboração efectivos
Com o toque de um botão, é fácil digitalizar
em segurança documentos em papel,
armazená-los e enviá-los para vários
destinos como email, fax, pastas de rede
ou mesmo sistemas de segunda linha.
A recuperação futura é ajudada pela
funcionalidade de pesquisa de PDFs
opcional que permite localizar palavras
específicas dentro de um documento.

Integração directa
Toda a gama foi desenhada para permitir
a integração directa no ambiente do
seu negócio. Todos os equipamentos
imageRUNNER ADVANCE partilham uma
plataforma e um interface de utilizador
comuns, facilitando a implementação em
grande escala de várias máquinas para os
departamentos de TI, fornecendo também
um interface consistente e fácil de utilizar.
A série imageRUNNER ADVANCE C2000
pode também aceder à funcionalidade de
sistemas iR ADVANCE de gama superior
como, por exemplo, livros de endereços ou
fax, actuando como clientes numa relação
servidor-cliente.
A integração em sistemas como o Microsoft
SharePoint, Abobe e a potente gama de
soluções de software da Canon fornece ao
seu negócio os processos de documentos
mais eficientes possível.

* apenas modelos i

Gráfico de configuração para a gama imageRUNNER ADVANCE C2000.
Uma seta útil ajuda-o a identiﬁcar imediatamente uma funcionalidade que está melhorada, comparando com o modelo anterior.
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Funções

Imprimir/Copiar*/
Digitalizar*/Envio opcional/
Fax opcional

Imprimir/Copiar*/
Digitalizar*/Envio opcional/
Fax opcional

Imprimir/Copiar*/
Digitalizar*/Enviar/
Fax opcional

Imprimir/Copiar*/
Digitalizar*/Enviar/
Fax opcional

Imprimir/Copiar*/
Digitalizar*/Enviar/
Fax opcional

Duplex

Automático standard
(de 64 a 120 gsm)

Automático standard
(de 64 a 120 gsm)

Automático standard
(de 64 a 120 gsm)

Automático standard
(de 64 a 120 gsm)

Automático standard
(de 64 a 120 gsm)

RADF opcional
(Unidade de Leitura de
Imagens a Cores - D1)

RADF opcional
(Unidade de Leitura de
Imagens a Cores - D1)

RADF opcional
(Unidade de Leitura de
Imagens a Cores - D1)

RADF opcional
(Unidade de Leitura de
Imagens a Cores - D1)

RADF opcional
(Unidade de Leitura de
Imagens a Cores - D1)

20 ppm a preto e branco
e cores

30 ppm a preto e branco
e cores

20 ppm a preto e branco
e cores

25 ppm a preto e branco
e cores

30 ppm a preto e branco
e cores

P/B 5,9 seg e 8,9 seg
a cores

P/B 5,9 seg e 8,9 seg
a cores

P/B 5,9 seg e 8,9 seg
a cores

P/B 5,9 seg e 8,9 seg
a cores

P/B 5,9 seg e 8,9 seg
a cores

Ecrã táctil a cores VGA TFT
de 5,7 " (14,5 cm)

Ecrã táctil a cores VGA TFT
de 5,7 " (14,5 cm)

Ecrã táctil a cores VGA TFT
de 5,7 " (14,5 cm)

Ecrã táctil a cores VGA TFT
de 5,7 " (14,5 cm)

Ecrã táctil a cores VGA TFT
de 5,7 " (14,5 cm)

ADF

Velocidade de cópia/
impressão A4
Tempo para
primeira cópia
Interface de utilizador
Resolução de impressão

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

Capacidade standard
de papel

Standard: 250 folhas
+ 550 folhas Cassetes
+ 100 folhas Bypass
empilhamento

Standard: 250 folhas
+ 550 folhas Cassetes
+ 100 folhas Bypass
empilhamento

Standard: 250 folhas
+ 550 folhas Cassetes
+ 100 folhas Bypass
empilhamento

Standard: 250 folhas
+ 550 folhas Cassetes
+ 100 folhas Bypass
empilhamento

Standard: 250 folhas
+ 550 folhas Cassetes
+ 100 folhas Bypass
empilhamento

Capacidade máxima
de papel

2000 folhas

2000 folhas

2000 folhas

2000 folhas

2000 folhas

A5R a A3, suporte de SRA3

A5R a A3, suporte de SRA3

A5R a A3, suporte de SRA3

A5R a A3, suporte de SRA3

A5R a A3, suporte de SRA3

64 a 220 g/m2

64 a 220 g/m2

64 a 220 g/m2

64 a 220 g/m2

64 a 220 g/m2

UFR II, PCL5/6 opcional

UFR II, PCL5/6 opcional

UFR II, PCL5/6, Adobe PS3
opcional

UFR II, PCL5/6, Adobe PS3
opcional

UFR II, PCL5/6, Adobe PS3
opcional

2 GB RAM e 4 GB de
memória ﬂash

2 GB RAM e 4 GB de
memória ﬂash

2 GB RAM e HDD de
80 GB

2 GB RAM e HDD de
80 GB

2 GB RAM e HDD de
80 GB

Ethernet
(1000BaseT/100BaseTX/10 Base-T), LAN
sem ﬁos opcional
(IEEE802.11b/g), USB2.0

Ethernet
(1000BaseT/100BaseTX/10Base-T), LAN
sem ﬁos opcional
(IEEE802.11b/g), USB2.0

Ethernet
(1000BaseT/100BaseTX/10Base-T), LAN
sem ﬁos opcional
(IEEE802.11b/g), USB2.0

Ethernet
(1000BaseT/100BaseTX/10Base-T), LAN
sem ﬁos opcional
(IEEE802.11b/g), USB2.0

Ethernet
(1000BaseT/100BaseTX/10Base-T), LAN
sem ﬁos opcional
(IEEE802.11b/g), USB2.0

1,5 W

1,5 W

1,5 W

1,5 W

1,5 W

Tamanho do papel
Gramagem do papel
Linguagem da
impressora
Memória do sistema
Interface

Consumo de energia
em modo de descanso

* Necessita da Unidade do Leitor de Imagens a Cores - D1 ou D2

Credenciais ambientais
avançadas
Desde o conceito de fabrico até à utilização no escritório, a
série imageRUNNER ADVANCE C2000 está desenhada para
minimizar o impacto ambiental. Incorporando bio-plásticos,
materiais reciclados e funções que reduzem o consumo de
energia, é uma gama criada para agora e para o futuro.

Fabrico responsável

Reduz o consumo energético

Compacto e eficiente

Parte do desenho ethos por trás deste
pensamento avançado é a redução das
emissões de CO2. Cada equipamento
contém bio-plásticos - feitos de matériaprima baseada em plantas em vez de
petróleo - bem como vários componentes
reciclados, para ajudar a atingir estes
objectivos. O sistema Life Cycle Assessment
(LCA) da Canon ajuda-nos a avaliar
regularmente como estes objectivos estão a
ser cumpridos. Adicionalmente, em todas as
máquinas imageRUNNER ADVANCE, a Canon
eliminou o conteúdo de chumbo das peças
mecânicas feitas de aço, cobre e alumínio
para 1000 ppm ou menos, o que excede os
requisitos legais do Regulamento RoHS.

Esta gama atinge a classificação mais baixa
de TEC (Total Energy Consumption) na
sua classe. O nosso sistema de fusão
RAPID permite tempos de aquecimento
rápidos e que o toner seja fixado a baixas
temperaturas para preservar energia.
Em modo de espera, cada equipamento
utiliza apenas 1,5 W de potência e fica
completamente operacional a partir
do modo de descanso em apenas
10 segundos. Como é suposto, cada
equipamento está facilmente em
conformidade com o Energy Star Program
a nível Europeu.

O desenho bem pensado assegura
que cada equipamento seja instalado
confortavelmente mesmo nos escritórios
mais pequenos. As garrafas de toner podem
ser acedidas facilmente pela parte frontal
do equipamento para substituição rápida
e, dado que o finalizador – permitindo
agrafagem de canto e dupla - está
incorporado no centro do sistema, os
documentos a cores profissionais podem
ser criados sem necessitar de espaço de
escritório adicional e dispendioso. Com
capacidades de duplex incorporadas,
os documentos frente e verso podem
ser produzidos não só com aparência
profissional, como também reduzem
drasticamente os custos de consumo
de papel.

* A classificação Typical Electricity Consumption (TEC) representa a electricidade consumida tipicamente por um produto durante uma semana,
medida em kilowatt-hora (kWh).
A metodologia de teste é definida pela Energy Star (http://www.eu-energystar.org). Todos os modelos certificados pela Energy Star, em conjunto
com as suas classificações TEC, são listados na base de dados de produtos da Energy Star (http://www.eu-energystar.org/en/database.htm).

Os equipamentos da série imageRUNNER ADVANCE
C2000 utilizam apenas 1,5 W de potência, em
resultado do cumprimento de uma das classiﬁcações
TEC* mais baixas da sua classe.
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1 Unidade leitora de imagens

a cores duplex - D1
Um alimentador de documentos duplex
de 50 folhas (DADF) que ajuda a tratar
processamentos de cópia de digitalização
dimensionáveis, acomodando
documentos com vários tamanhos
de página.
2 Finalizador interno - C1
Transforme um simples relatório a
cores num documento completamente
agrafado. A capacidade de agrafagem é
de 50 folhas A4, com uma capacidade
de 750 A4 – A5R num só processamento
de impressão.
3 Tabuleiro incorporado de

2 sentidos - F1
Dois tabuleiros de finalização oferecendo
a possibilidade de copiar, imprimir ou
enviar/receber faxes em dois sentidos
com uma capacidade de
- 100 folhas no tabuleiro superior
- 250 folhas no tabuleiro inferior

4 Tecnologia avançada
Utilizando a Multifunctional Embedded
Application Platform (MEAP), a
plataforma de aplicação baseada em Java
da Canon permite que o software novo
e personalizado seja incorporado com
o seu equipamento. Deste modo pode
proteger o seu investimento no futuro. E
mais, o equipamento também adere aos
padrões ambientais mais restritos como
o RoHS, que restringe a utilização de
substâncias perigosas.
5 Cassete de papel
Tem duas cassetes como standard; uma
cassete de 250 folhas e uma cassete de
500 folhas. Cada cassete é ajustável pelo
utilizador para tratar formatos de papel
entre A5–A3.

6 Unidade de alimentação

de cassete - AF1
Um total de 2.000 folhas oferece a
versatilidade a partir de 5 origens
diferentes, incluindo tabuleiros
adicionais opcionais, permitindolhe produzir documentos a cores
extraordinários combinando tipos
diferentes de materiais de impressão
e de gramagens.
7 Tabuleiro Bypass
O tabuleiro bypass de 100 folhas
acomoda uma variedade de materiais
de impressão desde A5R a SRA3 e até
220gsm.

Avance em qualquer
oportunidade com
o imageRUNNER
ADVANCE.
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