
you can

Oportunidades 
de negócio 
AVANÇADAS
Gama a cores e a preto  
e branco para o escritório
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A próxima geração 
imageRUNNER ADVANCE

A informação define o sucesso

É frequente dizer-se que informação é poder, 
mas as empresas de hoje, com uma visão 
inovadora, são da opinião que a informação 
por si só não é um bem. As empresas de 
sucesso têm de estar preparadas para reunir 
e apresentar informação instantaneamente, 
para a partilharem rapidamente com quem 
precisa dela e mantê-la protegida de quem 
não precisa. E como atualmente a 
informação assume múltiplas formas e 
coexiste em vários locais - das secretárias 
dos empregados e armários de escritório  
a servidores na nuvem e equipamentos 
móveis - a organização de tudo isto  
é um desafio bastante considerável. 

Mais do que nunca, os documentos  
são as condutas desta informação.  
Transmitem emoções, comunicam  
ideias, persuadem, ensinam e informam 
- eletronicamente e em suporte de papel. 
Motivo pelo qual é essencial utilizar uma 
plataforma de documentos e impressão  
que lhe permita gerir documentos  
e informação da forma mais eficiente  
e eficaz possível. 

A próxima geração da 
imageRUNNER ADVANCE

A imageRUNNER ADVANCE é uma 
plataforma de comunicação de documentos 
inteligente, concebida para apoiar os 
objetivos da sua empresa e para se adaptar 
ao ambiente em rápida mudança em que 
vivemos. Está construída para complementar 
cada uma das etapas do ciclo de vida do 
documento: da criação à gestão, da emissão 
à colocação em arquivo, ao mesmo tempo 
que apoia os seus objetivos de segurança  
e ambientais. 

Versatilidade excecional 

Esta extensa gama incorpora equipamentos 
concebidos para dar resposta a cada um dos 
requisitos de produtividade e orçamental, 
com soluções a cores de alta qualidade e 
soluções eficientes a preto e branco. Uma 
concepção modular permite personalizar de 
modo eficiente cada um dos equipamentos 
de modo a responderem às suas exigências 
específicas, para melhorar as comunicações 
do seu negócio e dinamizar fluxos de 
trabalho do escritório.

A forma como trabalhamos hoje seria algo impensável há 20 anos. 
Horários de entrada flexíveis, trabalho a partir de casa, trabalhadores 
móveis que partilham secretárias e empregados que atravessam 
fronteiras internacionais mas que se comportam como se estivessem 
na mesma sala. As empresas de hoje em dia têm de estar aptas a 
responder rapidamente: não só às exigências dos clientes, em rápida 
evolução, mas também às oportunidades em franco desenvolvimento 
que a tecnologia apresenta na criação de vantagem competitiva.

Até 2015, a população de 
trabalhadores móveis no mundo 
inteiro corresponderá a 37,2% 
do mercado de trabalho.
Previsão 2011-2015 da população mundial de trabalhadores móveis, 
Dezembro de 2011

Até 2020, o mundo irá gerar 50 vezes  
o volume de informação e 75 vezes  
o número de "recipientes de informação", 
enquanto o pessoal de TI responsável pela 
sua gestão crescerá menos de 1,5 vezes. 
Estudo do Universo Digital da IDC, patrocinado pela EMC, Junho de 2011
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Fazer negócio com menos recursos ou em menos tempo é sempre um 
tópico quente nas reuniões de administração. Quando se concebeu a 
imageRUNNER ADVANCE, o mesmo se aplicava à Canon. Como podemos 
ajudar o seu negócio a ser mais eficaz sendo mais produtivo? O resultado  
é uma gama que impressiona constantemente, fazendo o trabalho de forma 
mais rápida e fácil do que nunca.

Nível seguinte 
produtividade

Facilidade de utilização

Uma interface de utilizador grande é o ponto 
central de cada equipamento. O ecrã tátil a 
cores de alta definição tira todo o esforço da 
execução das tarefas enquanto a função de 
inclinação dá aos utilizadores liberdade para 
ajustar o ângulo do ecrã como mais lhes 
convém. Os menus estão estruturados 
logicamente e são intuitivos, simplificando  
a execução das tarefas para os novatos, 
dispondo de um tutorial incorporado  
e informação de ajuda selecionável, no  
caso de necessitarem de mais orientação.

Toda a gama imageRUNNER ADVANCE  
foi construída sobre uma plataforma  
e princípios de funcionamento comuns,  
por isso, a partir do momento que estiver 
familiarizado com um equipamento, estará 
apto a utilizar qualquer outro, facilitando a 
implementação de vários equipamentos.

Captura avançada de documentos

Cada equipamento pode funcionar como 
um hub para captação de documentos  
e digitalização de fluxos de trabalho,  
através das suas potentes capacidades de 
digitalização. Com suporte padrão tanto para 
reconhecimento óptico de caracteres como 
para os formatos Office Open XML tal como 
PowerPoint ou Word, pode capturar  
e reutilizar informação em papel dentro  
de qualquer fluxo de trabalho eletrónico.  
Os leitores de imagem digitalizam 
simultaneamente ambos os lados do papel 
para resultados super rápidos e pode enviar 
facilmente documentos digitalizados para 
uma diversidade de destinos, incluindo 
e-mail, fax, pasta, FTP e Google Drive™.

Assistência para funcionamento móvel.

A imageRUNNER ADVANCE fornece suporte 
escalável para práticas de trabalho móvel  
e flexível, para poder usar o seu capital 
humano de forma ótima. As potentes 
aplicações MEAP permitem aos utilizadores 
imprimir a partir de qualquer aplicação 
móvel e preparada para a web Google  
Cloud Print ou digitalizar para iPhone e iPad  
e imprimir a partir destes. Em alternativa, 
dentro da solução uniFLOW da Canon,  
as capacidades de impressão móveis 
centralizadas permitem aos utilizadores 
imprimirem quando "andam na estrada":  
a partir de PC de secretária, sistemas 
baseados na Nuvem ou equipamentos móveis.

52% das pessoas que usam 
smartphones para o trabalho 
afirmaram não poder, 
presentemente, imprimir a partir 
do seu equipamento mas que 
gostariam de o poder fazer.
IDC - Utilização de equipamentos de impressão -  
Efeito da mobilidade na impressão, Março de 2011

A apresentação do ecrã pode ser personalizada para 
cada utilizador e os fluxos de trabalho personalizados 
podem ser definidos para aumentar a conveniência  
e a produtividade.

Criar fluxos de trabalho personalizados

Cada um dos equipamentos imageRUNNER 
ADVANCE foi concebido para ser partilhado, 
mas proporciona também oportunidades 
para uma experiência única e pessoal.  
Assim que iniciam a sessão, os utilizadores 
deparam-se com um espaço de trabalho  
que pode ser adaptado à sua medida. 
Tarefas comuns tais como digitalização  
para aplicações de negócio ou envio de 
documentos para endereços de grupos, 
podem ser transformadas em botões 
pessoais de um toque para execução rápida 
e fácil. Com efeito, até o fundo do ambiente 
de trabalho do ecrã tátil, assim como a 
disposição e tamanho do botão pode ser 
definido de modo que cada interação do 
utilizador com o equipamento seja única.

Cada uma dos imageRUNNER 
ADVANCE está equipada com  
um ecrã tátil a cores, grande, 
intuitivo e de alta definição.
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Impressão de qualidade

Quer esteja a imprimir uma proposta de 
venda importantíssima ou um mero e-mail 
interno, conte sempre com um resultado  
de luxo. A imageRUNNER ADVANCE utiliza 
um exclusivo toner sem óleo, impressionante 
resolução de 1.200 dpi e calibragem 
avançada em tempo real para lhe dar 
impressões a cores e a preto e branco  
com uma nitidez com que nunca sonhou. 

Publicação de documentos 
profissionais 

A criação e publicação de documentos 
adquire um novo significado com o software 
de publicação de documentos iW Desktop 
da Canon. Permite-lhe, sem qualquer 
esforço, pegar em ficheiros criados em 
aplicações diferentes (tais como Word  
ou Excel), combiná-los e editá-los com a 
simplicidade do arrastar e largar, antes de 
aplicar a finalização. Desta forma é possível 
produzir impressionantes propostas de 
vendas personalizadas e com ar profissional, 
relatórios, materiais de formação e muito 
mais, em minutos e não em horas.

A Ferramenta de Impressão Rápida 
imageRUNNER ADVANCE permite-lhe 
também imprimir, enviar faxes ou converter 
documentos em ficheiros PDF sem abrir  
a aplicação nativa e o controlador da 
impressora - outra vantagem para poupar 
tempo. Além disso, os PDF podem ser 
comprimidos e diferentes utilizadores 
podem introduzir notas, permitindo 
estabelecer de forma simples fluxos  
de trabalho colaborativos e processos  
de revisão de documentos.

Fantástica produtividade a cores

Uma seleção de controladores de alto 
desempenho baseados no Fiery do líder  
da indústria EFI, permite a clientes com 
trabalhos frequentes, grandes e 
graficamente intensos beneficiar de maior 
produtividade e funcionalidade otimizada. 
Suportando PostScript simultâneo assim 
como fluxos de trabalho PDF de extremo  
a extremo, estes controladores garantem 
rigor e coerência de cores, fundamentais 
para profissionais de design e 
departamentos de marketing. Além disso,  
é possível criar documentos de marketing 
personalizado tal como mailing direto  
ou materiais de campanha, rápida e 
eficientemente com capacidades avançadas 
de Impressão de Dados Variáveis Fiery.

Comunicação 
que se diferencia 

A capacidade para comunicar eficazmente permite-lhe 
motivar e inspirar outros, transmitir um rumo e contactar 
com os clientes. A plataforma imageRUNNER ADVANCE 
facilita isto, fornecendo cores esplêndidas e qualidade  
de imagem de grande nitidez em cada impressão. Uma 
variedade de ferramentas vai ajudá-lo a criar facilmente  
os documentos de negócio mais impressionantes  
e profissionais e colateral de marketing.

iW Desktop permite criar facilmente documentos de aspecto profissional através  
da combinação e edição de ficheiros e de páginas originárias de várias aplicações. 

iW DESKTOP

DOCUMENTOS ACABADOS COM LOOK PROFISSIONAL

Documentos 
perfurados

Separadores 
impressos

Documentos 
agrafados

Folhetos de 
lombadas cozidas

Documentos 
com encartes

Documentos 
dobrados no 

centro

Documentos 
dobrados C

Saída 
ordenada
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Integração direta

A imageRUNNER ADVANCE suporta normas 
da indústria tais como PCL e PostScript e 
cumpre normas de redes e políticas de 
segurança, para que se torne facilmente 
numa parte totalmente operacional da sua 
rede. Também se integra em sistemas ERP 
tais como SAP e suporta impressão de 
ambientes Linux/Unix e outros sistemas. 

A colaboração com sistemas externos tais 
com o Adobe Rights Management e o 
SharePoint é também possível, incluindo 
serviços da nuvem tais como o Google Drive. 

Apoia o seu negócio

Através da plataforma MEAP integrada,  
o equipamento integra-se perfeitamente 
num kit de soluções poderosas de captura  
e de gestão de emissão de documentos  
tais como uniFLOW, eCopy, Therefore, IRIS  
e mais. Isto permite-lhe adaptar e 
personalizar facilmente o ambiente da  
sua imageRUNNER ADVANCE para que 
corresponda aos requisitos específicos  
do seu negócio ou setor da indústria.

Gestão avançada de equipamentos

As ferramentas de gestão de equipamentos 
da Canon permitem configurar, gerir e 
atualizar facilmente a sua imageRUNNER 
ADVANCE, tanto individualmente como 
integrada numa frota maior. Utilizando  
o iWMC pode verificar o estado dos 
equipamentos e consumíveis, capturar 
leituras de contadores assim como gerir 
livros de endereços e controladores de 
impressoras. O firmware, as configurações 
de equipamentos e as aplicações podem  
ser atualizados instantaneamente através  
da rede e até mesmo de fronteiras 
internacionais, utilizando o mesmo processo 
sem esforço. Todas estas capacidades 
garantem a integração suave e eficiente dos 
seus equipamentos, para apoiar eficientemente 
a atividade diária do seu negócio. 

Como centro de comunicação e ponto central  
para a troca de informações, os equipamentos 
multifuncionais de hoje em dia são amplamente 
diferentes dos de outrora. A imageRUNNER 
ADVANCE potencia a forma como trabalha na 
medida em que se integra perfeitamente em 
sistemas e processos existentes ao mesmo  
tempo que é prontamente adaptável  
às exigências do futuro.

Integração de 
nível elevado



Controlo de 
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As empresas que gerem 
ativamente as suas frotas de 
impressoras, fotocopiadoras, 
MFP e fax podem poupar 
entre 10% e 30% dos seus 
custos de impressão.
Gartner, Iniciativas de cortes de custos para impressão  
de escritório, Junho 2012

Controlo de custos avançado
Num mundo em rápida mudança, manter o controlo de processos críticos e os 
custos de operação baixos é uma questão premente para os negócios. No que 
toca à gestão e emissão de documentos, a imageRUNNER ADVANCE fornece 
todas as ferramentas de que necessita para manter o controlo, quer seja uma 
pequena empresa com apenas alguns funcionários ou uma multinacional com 
presença em vários países.

Personalize facilmente o ecrã de início 
de sessão da imageRUNNER 
ADVANCE para mostrar o logótipo da 
sua empresa ou outros pormenores e 
utilize os cartões de acesso ao edifício 
para iniciar a sessão no equipamento.

Controlo de acesso

O Universal Login Manager, que é fácil  
de configurar e utilizar, permite acesso 
controlado dos equipamentos, com base  
em autenticação do equipamento local ou 
utilizando o Active Directory. A autenticação 
no equipamento pode ser simples ou 
sofisticada, conforme o que pretender,  
por exemplo, desde tocar no seu avatar  
no ecrã até à utilização de códigos PIN  
e palavras-passe ou cartões de  
proximidade de utilizador. 

Acompanhar e controlar a atividade

É fácil monitorizar a atividade dos 
utilizadores dentro da sua organização 
através de relatórios e pode utilizar as 
informações para identificar potenciais  
áreas onde pode economizar. Por exemplo, 
incentivando mais a impressão de frente  
e verso ou a impressão a preto e branco.  
É possível implementar áreas de ação 
identificadas utilizando o Sistema de  
Gestão de Acesso, que lhe permite aplicar 
restrições a determinadas funções tais como 
digitalização e envios ou cópia e impressão  
a cores num regime por utilizador. Isto ajuda 
a controlar os custos e também adiciona 
outro nível de segurança em torno do seu 
equipamento. 

Controlo exclusivo com uniFLOW

Para empresas que exigem os mais elevados 
níveis de controlo, a solução uniFLOW da 
Canon pode ser configurada em conjunto 
com a imageRUNNER ADVANCE. Isto 
fornece controlo de custos e capacidades  
de contabilidade sofisticados, incluindo 
relatórios pormenorizados e seleção de 
centros de custos para atribuição de custos. 
O encaminhamento inteligente permite ao 
administrador definir como os documentos 
serão impressos sempre que estejam 
reunidas determinadas condições e 
re-encaminhar automaticamente trabalhos 
de impressão para o equipamento mais 
eficiente da rede, reduzindo os custos gerais 
de impressão.

Colaboração multifuncional

A imageRUNNER ADVANCE é um 
multifunções inteligente que processa  
o trabalho de muitos equipamentos num  
só, tornando a comunicação e colaboração 
de documentos fácil e eficaz em termos  
de custos. Além disso, as funcionalidades  
de um equipamento tais como fax, Livros  
de Endereços ou Espaço Avançado, podem 
ser partilhadas com outros equipamentos  
na sua rede numa relação cliente-servidor 
para eficiência acrescentada. 

Tempo de atividade e fiabilidade

Estão incorporadas várias ferramentas  
para os prestadores de serviços poderem 
fornecer os mais elevados níveis de 
manutenção proativa. Graças às  
capacidades de diagnóstico e monitorização 
remotos do eMaintenance, as existências  
de toner no local podem ser geridas e 
repostas facilmente, e é possível recolher 
leituras rigorosas de medidores de uma 
forma automatizada. O diagnóstico  
remoto, a resolução de eventos  
e a gestão de peças asseguram  
manutenção e reparações rápidas. 

Todos estes factores permitem que desfrute 
de tempo de atividade ininterrupto do 
equipamento, reduzir o fardo sobre o seu 
departamento de TI ou do estabelecimento  
e ajudar a obter o máximo retorno sobre  
o seu investimento. 

Recolha de estatísticas de utilização básica 
da sua imageRUNNER ADVANCE para gerar 
relatórios por utilizador ou equipamento. 

Equipamento A Equipamento B Equipamento C,D,E…

DADOS DE 
UTILIZAÇÃO

DADOS DE 
UTILIZAÇÃO

DADOS DE 
UTILIZAÇÃO
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Segurança da rede

A imageRUNNER ADVANCE fornece a 
funcionalidade IPsec standard que assegura 
privacidade e segurança de informação para  
o protocolo de internet (IP) na rede.  
O equipamento pode também ser configurado 
para ser contactado apenas por endereços IP 
ou MAC específicos, por exemplo, apenas o 
endereço IP ou MAC do servidor de impressão, 
com todo o outro tráfego de rede de entrada 
bloqueado. Além disso, é possível configurar 
filtros de endereços IP para comunicação de 
saída, enquanto a Secure Sockets Layer (SSL) 
protege dados transferidos na rede através de 
forte encriptação. 

Segurança do equipamento

Pode aumentar a segurança da sua 
imageRUNNER ADVANCE controlando quem 
tem acesso a esta, através da aplicação 
Universal Login Manager. Outras numerosas 
funções permitem a proteção adicional das 
informações armazenadas no seu equipamento. 
Pode programar o equipamento para apagar 
todos os dados da memória do equipamento 
depois de o trabalho estar concluído, utilizando 
a funcionalidade que apaga dados. Os dados 
podem também ser protegidos encriptando-
os com o kit de encriptação de dados 
opcional, que obteve a certificação Critérios 
Comuns. Além disso, é possível retirar  
o disco rígido para guardá-lo num local 
seguro, fora das horas de expediente,  
para proteção contra riscos de segurança.

Confidencialidade

A funcionalidade de impressão segura nativa 
significa que impressões sensíveis só podem 
ser recuperadas depois de o utilizador ter 
introduzido o código PIN correto que foi 
definido no controlador pelo proprietário do 
documento - impedindo a acumulação de 
documentos sensíveis no tabuleiro de saída  
do equipamento. As caixas de correio do 
equipamento podem ser protegidas com  
um código PIN para restringir o acesso não 
autorizado. O uniFLOW da Canon disponibiliza 
a capacidade "Imprimir o meu material  
em qualquer lugar", que permite aos 
utilizadores autenticar e recuperar trabalhos  
em qualquer equipamento da rede, para  
maior segurança e flexibilidade. 

Segurança de documentos

A opção de bloqueio de digitalização 
restringe a cópia, envio de documentos  
e faxes não autorizados e ajuda também  
a detetar a sua origem. As marcas de água 
de segurança desincentivam também  
a cópia de documentos sensíveis.  
A autenticidade dos documentos pode  
ser garantida com assinaturas do utilizador  
e do equipamento, enquanto os PDF 
digitalizados podem ser protegidos por 
palavra-passe antes de serem enviados  
do equipamento.

Prevenção de perda de dados

A Canon oferece a primeira solução de 
Prevenção de Perda de Dados da indústria 
através do servidor uniFLOW SAM Express 
Server. Qualquer atividade de impressão, fax, 
digitalização e fotocópia que se passe na sua 
empresa pode ser monitorizada, com regras 
que determinam instantaneamente se deve 
ou não ser concedido acesso a essas 
atividades.

Há uma velha máxima que diz que as pessoas são o principal bem  
de uma empresa, mas no mundo digital, estas crenças estão a ser 
questionadas: é a informação que torna as empresas bem sucedidas  
e a capacidade para agir com base nas oportunidades que apresenta. 
Com os MFD a funcionarem como hubs desta informação e as 
preocupações de segurança sempre em alta, a proteção deste bem  
é de extrema importância. Felizmente, o imageRUNNER ADVANCE 
oferece uma extensa carteira de características de segurança que 
mantêm as informações confidenciais tal como era suposto.

A exclusiva solução Prevenção de Perda de Dados da Canon permite-lhe monitorizar o que 
os utilizadores estão a imprimir, copiar e digitalizar no equipamento multifuncional. Pode 
também impedir que utilizadores não autorizados imprimam ou digitalizem documentos 
que contenham informação sensível, tranquilizando-o porque sabe que a sua informação 
importante permanecerá segura.

A linha da frente  
em segurança

O utilizador digitaliza um 
documento confidencial1

Cópias de cada impressão, fotocópia, digitalização 
e fax são enviadas para o servidor uniFLOW 2

Os documentos são verificados 
quanto a palavras-chave restritas3

O administrador é informado que o 
utilizador digitalizou um documento restrito4

Documentos comprimidos e armazenados 
no DMS para consulta futura5

70% dos inquiridos no estudo 
recente Quocirca afirmaram ter sido 
alvo de uma ou mais quebras 
acidentais de segurança de dados 
relacionadas com impressão. 

Sabia que 33% dos empregados 
de escritório viram informações 
confidenciais em impressoras e 
fotocopiadoras?

Sistema de Gestão 
de Documentos
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No atual clima, é importante tomar decisões que façam sentido agora e no futuro.  
O pensamento progressivo por trás da imageRUNNER ADVANCE abraça esta filosofia.  
Eis uma gama que alia um investimento financeiro sensível, custos de funcionamento 
eficientes, níveis superiores de controlo e uma nova referência em responsabilidade ambiental.

Uma referência em 
cuidados ambientais

Eficiência energética

Toda a gama imageRUNNER ADVANCE 
utiliza a tecnologia "On-demand fixing"  
da Canon que permite ligar rapidamente  
os equipamentos poupando energia ao 
mesmo tempo. A imageRUNNER ADVANCE 
protege contra desperdícios de energia 
desnecessários, incorporando 
temporizadores automáticos que podem 
encerrar equipamentos quando estão 
inativos ou no final do dia ou semana  
de trabalho. 

Definindo padrões

Os equipamentos imageRUNNER ADVANCE 
oferecem classificações líderes na classe de 
consumo típico de energia elétrica (TEC)*.  
O modo de suspensão coloca o consumo 
em 1W e os níveis de ruído dos 
equipamentos assim como os seus 
acessórios de finalização foram 
considerados cuidadosamente para  
criar um melhor ambiente de trabalho. 

* Definido pela ENERGY STAR  
(http://www.eu-energystar.org)

Aja de forma responsável

Imprima facilmente utilizando os dois  
lados do papel para resultados profissionais, 
ao mesmo tempo que também corta no 
consumo de papel. A impressão segura 
significa que os documentos podem ser 
“retidos” até que os utilizadores estejam 
prontos para os recolher no equipamento – 
evitando o desperdício causado por 
impressões esquecidas nos tabuleiros  
de saída.

Design sustentável

Cada equipamento incorpora materiais 
reciclados e bioplásticos fabricados a  
partir de recursos derivados de plantas.  
As emissões de dióxido de carbono foram 
reduzidas através da utilização de materiais 
mais sustentáveis e o processo de concepção 
e fabrico centrou-se na redução dos 
impactos ambientais. Como resultado,  
cada equipamento está qualificado para  
o programa EU ENERGY STAR® para 
eficiência energética em utilização.



16 17

SR SR SR

A imageRUNNER ADVANCE confere-lhe capacidades para fazer 
mais, mais depressa e mais eficazmente do que nunca. Partilhe 
informação crucial com colegas, crie relatórios incisivos para 
ganhar aprovação da administração ou produza apresentações a 
cores profissionais e materiais de venda para ganhar novos clientes.

imageRUNNER ADVANCE 
Gama a cores para escritório

Sabia que a cor ajuda  
o leitor a localizar a 
informação 70%  
mais depressa?

Esta extensa gama incorpora 
equipamentos concebidos 
para dar resposta a qualquer 
requisito de produtividade  
e orçamental.

imageRUNNER ADVANCE Série C2200 imageRUNNER ADVANCE Série C5200 imageRUNNER ADVANCE Série C7200

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 fácil, segurança e controlo de custos  
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 opcional Impressão/Cópia*/Digitalização*/Envio*/Fax opcional Impressão/Cópia*/Digitalização*/Envio*/Fax opcional

Leitor/Alimentador  
automático de documentos

Opcional (duplex)
50 folhas

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

Opcional (uma passagem)
300 folhas

Velocidade de digitalização  
(A4, 300 dpi)

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 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 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 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 1.170 folhas 1.200 folhas 3.400 folhas

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

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

Gramagem do papel Cassetes: 64 a 163 gsm, Tabuleiro multifunções: 64 a 220 gsm Cassetes: 52 a 220 gsm, Tabuleiro multifunções: 52 a 256 gsm Cassetes: 52 a 220 gsm, Tabuleiro multifunções: 52 a 300 gsm

Linguagem da impressora 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 EFI Fiery opcionais

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

Memória/unidade  
de disco rígido

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), 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

0,8 W 0,8 W 0,9 W

Consumo de energia máx. 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 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

55/51ppm50/45ppm40/35ppm35/30ppm
(BP/cor)(BP/cor)(BP/cor)(BP/cor)

C5255/iC5250/iC5240iC5235i

80/70ppm70/65ppm60/55ppm
(BP/cor)(BP/cor)(BP/cor)

C7280iC7270iC7260i

*  Requer leitor de imagem, versão só impressora também disponível ** No C2220L o envio é opcional
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A cores ou a preto e branco, a concepção modular 
assegura que cada o equipamento pode ser 
eficientemente personalizado para satisfazer as suas 
exigências específicas, para potenciar a comunicação da 
empresa e dinamizar os fluxos de trabalho do escritório.

imageRUNNER ADVANCE 
Gama a preto e branco  
para escritório

imageRUNNER ADVANCE Série 4000 imageRUNNER ADVANCE Série 6200

Produção eficiente de alta qualidade para grupos 
de trabalho atarefados e departamentos pequenos, 
este multifunções inteligente potenciará os fluxos 
de trabalho dos seus documentos e salvaguardará 
informação confidencial.

Oferecendo saída mono rápida e eficiente 
para ambientes de escritório exigentes, estes 
multifunções inteligentes irão melhorar os fluxos  
de trabalho dos seus documentos, proteger 
informação confidencial e reduzir o impacto ambiental.

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

Leitor/Alimentador  
automático de documentos

Opcional (duplex)
100 folhas

Opcional (uma passagem)
300 folhas

Velocidade de digitalização  
(A4, 300 dpi)

Até 51 ipm (frente) 
Até 17 ipm (frente e verso)

120 ipm/85 ipm (frente, PB/cor)
200 ipm/100 ipm (frente e verso, PB/cor)

Velocidade de cópia/ 
impressão A4

 
 
 
 

Tempo de aquecimento 38 segundos ou menos 30 s (modo normal)
7 s (modo de iniciar rápido)

Tempo até à primeira cópia 4025i: 5,2 s
4035I: 3,8 s
4045i: 3,8 s
4051I: 3,3 s 

6255i: 3,3 s
6265i: 3,3 s
6275i: 3,1 s

Interface de utilizador Ecrã tátil a cores TFT SVGA de 21,3 cm (8,4") 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 1.180 folhas 4.200 folhas

Capacidade de papel máx. 4.980 folhas 7.700 folhas

Tamanho do papel Até A3 Até A3

Gramagem do papel Cassetes: 60 a 128 gsm, Tabuleiro multifunções: 52 a 220 gsm Cassetes: 52 a 220 gsm, Tabuleiro multifunções: 52 a 256 gsm 

Linguagem da impressora UFRII, PCL5e/6 
Adobe PS3 genuíno opcional

UFRII, PCL5e/6 
Adobe PS3 genuíno opcional
Controlador baseado em EFI Fiery opcional

Processador 1,2 Ghz 1,8 Ghz

Memória/ 
unidade de disco rígido

1 GB + 256 MB (mais 512 MB opcionais)
80 GB de HDD de série

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

Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T),  
USB2.0, LAN sem fios (Opcional)

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

Consumo de energia  
do modo de Suspensão

1 W ou menos 0,9 W

Consumo de energia máx. 1,5 kW 2,4 kW

Opções de finalização Finalização interna
Finalização de agrafagem
Finalização de folheto
Furador de 2,4 e 2/4 furos (interna e externamente)

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

55ppm 65ppm 75ppm

6255i

(PB) (PB) (PB)

6265i 6275i

35ppm

51ppm45ppm25ppm 35ppm
(PB)(PB)(PB)(PB)

4051i4045i4035i4025i

*  Requer leitor de imagem, versão só impressora também disponível
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