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imageRUNNER ADVANCE 
Gama a cores para escritório

imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF imageRUNNER ADVANCE Série C2200 imageRUNNER ADVANCE Série C5200 imageRUNNER ADVANCE Série C7200

Produção eficiente de alta qualidade a cores para 
grupos de trabalho atarefados e departamentos 
pequenos, estas multifunções compactas e 
inteligentes irão melhorar os fluxos de trabalho 
dos seus documentos e salvaguardar a informação 
confidencial.

A imageRUNNER ADVANCE Série C2200 fornece 
comunicação a cores de qualidade numa pequena 
multifuncional. As características de integração 
fácil, segurança e controlo de custos associadas a 
eficiência energética de topo tornam-na a escolha 
perfeita para grupos de trabalho pequenos.

Este centro de comunicação poderoso que oferece 
integração, segurança e controlo de custos fácil num 
pacote ambientalmente saudável, adiciona valor real 
a escritórios atarefados.

Estes equipamentos conseguem acompanhar o ritmo dos 
mais duros horários de escritório, fornecendo desempenho 
e qualidade com finalização profissional. Segurança 
poderosa e credenciais ambientais invencíveis combinadas 
para um investimento à prova do futuro.

Funções principais Impressão/Cópia/Digitalização/Envio/Fax* Impressão/Cópia*/Digitalização*/Envio**/Fax opcional Impressão/Cópia*/Digitalização*/Envio*/Fax opcional Impressão/Cópia*/Digitalização*/Envio*/Fax opcional

Leitor/Alimentador automático de 
documentos

Frente e verso padrão (duas passagens) 
50 folhas

Opcional (duplex)
50 folhas

Opcional (uma passagem e duplex)
150 folhas/100 folhas

Opcional (uma passagem)
300 folhas

Velocidade de digitalização  
(A4, 300 dpi)

C250i: Até 25 ipm (frente), Até 9 ipm (frente e verso)
C350i/C351iF: Até 35 ipm (frente), Até 11 ipm (frente e verso)

51 ipm (frente)
19,6 ipm (frente e verso)

Até 75 ipm (frente)
Até 120 ipm (frente e verso)

120 ipm (frente)
200/140 ipm (frente e verso, PB/cor)

Velocidade de cópia/impressão A4  
 
 
 

Tempo de aquecimento 34 seg (modo normal)
10 seg (modo de iniciar rápido)

34 s (modo normal)
10 s (modo de iniciar rápido)

31 s (modo normal)
7 s (modo de iniciar rápido)

31 s (modo normal)
7 s (modo de iniciar rápido)

Tempo até à primeira cópia C250i: 8,4 s PB/10,5 s cor
C350i/C351iF: 5,9 seg. PB/7,4 segundos a cores

PB 5,9 s 
Cor 8,9 s 

C5235i: 5,4 s PB/8,1 s cor
C5240i: 5,4 s PB/8,1 s cor
C5250/i: 3,9 s PB/6,0 s cor
C5250/i: 3,9 s PB/6,0 s cor

C7260i: 4,9 s PB/6,6 s cor
C7270i: 4,9 s PB/6,6 s cor
C7280i: 4,4 s PB/6,0 s cor

Interface de utilizador Painel tátil LCD a cores TFT WVGA de 17,8 cm (7”) Ecrã tátil a cores WVGA de 17,8 cm (7”) com funcionalidade de 
inclinação

Ecrã tátil a cores TFT SVGA de 21,3 cm (8,4”) com funcionalidade 
de inclinação

Ecrã tátil a cores TFT SVGA de 21,3 cm (8,4”)
Ecrã tátil a cores TFT SVGA de 26,4 cm (10,4”) vertical (opcional)

Capacidade de papel padrão C250i/C350i: 650 folhas, C351iF: 2.300 folhas 1.170 folhas 1.200 folhas 3.400 folhas

Capacidade de papel máx. 2.300 folhas 2.270 folhas 5.000 folhas C7260i: 6.900 folhas 
C7270i: 6.900 folhas
C7280i: 9.300 folhas

Tamanho do papel Até A4 Até A3 e SRA3 Até A3 e SRA3 Até A3 e SRA3

Gramagem do papel Cassete/s : 60 a 163 gsm. Tabuleiro multifunções: 60 a 220 gsm
Duplex: 60 a 163 gsm

Cassetes: 64 a 163 g/m², Tabuleiro multifunções: 64 a 220 g/m² Cassetes: 52 a 220 g/m², Tabuleiro multifunções: 52 a 256 g/m² Cassetes: 52 a 220 g/m², Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m²

Linguagem da impressora UFRII , PCL5/6
Adobe PS3 Genuíno Padrão

UFR II, PCL5/6, 
Adobe PS3 genuíno opcional
(PCL é opcional em C2220L, PS não está disponível para C2220L)

UFR II
PCL5/6 (de série nos modelos i, opcional para modelos não i)
Adobe PS3 (de série no C5250i/C5255i, opcional para o resto)
Controladores EFI Fiery opcionais

UFR II, PCL5/6 
Adobe PS3 genuíno opcional 
Controladores baseados em EFI Fiery opcionais

Processador 1,66 Ghz 1,67 Ghz 1,8 Ghz 1,8 Ghz

Memória/unidade de disco rígido Memória de 2,0 GB e Unidade de disco rígido de 160 GB 
(espaço utilizável 80 GB)

2 GB de RAM e 160 GB de HDD 
(80 GB de espaço utilizável)
C2220L: 2 GB de RAM e 4 GB de memória Flash

2,5 GB de RAM e 320 GB de HDD 
(160 GB de espaço utilizável)

2,5 GB de RAM e 320 GB de HDD 
(160 GB de espaço utilizável)

Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T),  
USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Consumo de energia  
do modo de Suspensão

1 Watt ou menos 0,8 W 0,8 W 0,9 W

Consumo de energia máx. 1,5 kW 1,5 kW 1,8 kW (51/45ppm), 1,5 kW (35/30ppm) C7260i/7270i: 2 kW/2,5 kW ou menos
C7280i: 2,5 kW

Opções de finalização Finalização de agrafagem Finalização interna
Finalização de agrafagem
Finalização de folheto

Finalização interna
Finalização de agrafagem
Finalização de folheto
Furador de 2,4 e 2/4 furos

C7260i, C7270i: 
Finalização de agrafagem
Finalização de folheto
Furador de 2,4 e 2/4 furos 
Unidade de inserção/ 
dobra de documento

C7280i: 
Finalização de agrafagem
Finalização de folheto
Unidade de inserção
Furador de 2,4 e 2/4 furos 
Furador profissional
Unidade de dobragem de papel
Guilhotina

20ppm 25ppm 30ppm

C2220L/i

(BP/cor) (BP/cor) (BP/cor)

C2225i C2230i

*  Requer leitor de imagem, versão só impressora também disponível
** No C2220L o envio é opcional

35ppm25ppm

(BP/cor)(BP/cor)

C350i/C351iFC250i

*  Padrão na C351iF


