imageRUNNER
C1028i
C1028iF
you can

Trabalhe de modo mais inteligente,
mais rápido e mais fácil.
Impressão a cores multifuncional
A4 tornada fácil.

O modo fácil para ter
documentos a cores
soberbos.
Trazer cor para o seu escritório nunca foi tão simples nem eﬁcaz.
O imageRUNNER C1028i/iF da Canon é surpreendentemente potente
para um equipamento compacto, aumentando a rapidez das
impressões A4 de alta qualidade, com um painel de operação de
grandes dimensões e a mais recente segurança de documentos.

Cor de alta qualidade

Altamente produtivo

Imprima os seus documentos a cores com
o imageRUNNER C1028i/iF e é certo que
vai chamar a atenção de todos. Uma
resolução de impressão impressionante de
2.400 dpi x 600 dpi permite que as suas
propostas se evidenciem, que reparem nos
seus relatórios, e que a comunicação dos
seus documentos consiga uma vantagem
competitiva crucial.

Imprimir, copiar, digitalizar, enviar ou fax
– é rápido e simples com o multifuncional
imageRUNNER C1028i/iF. Assegure o
processamento produtivo, mesmo em
multi-tarefa com suporte de PostScript.
Com um robusto alimentador de documentos
e uma capacidade de alimentação até
850 folhas (opcional), garante que até os
trabalhos mais pesados são rápidamente
executados.
A funcionalidade iSend permite que o
imageRUNNER C1028i/iF seja uma grande
ajuda na comunicação – enviando
instantaneamente ﬁcheiros para endereços
de email, terminais, servidor ftp e pastas de
ﬁcheiros.

* 28ppm em P/B apenas quando é
utilizado com o modo UFR a P/B

A Roda de selecção “Easy-Scroll” permite o
acesso sem esforço a todas as funções

Tecnologia Auto Colour Sensing

Sempre tão fácil

Controlo eficiente, segurança eficaz

Consideração com o ambiente

Um grande ecrã a cores de 3,5 polegadas
com uma Roda de selecção “Easy-Scroll”
permite o acesso sem esforço a todas as
funções. Conﬁguração intuitiva e ilustrada
com assistentes para resolução de
problemas, indicam como utilizar o
equipamento, assegurando sempre uma
operação suave e sem complicações.

O imageRUNNER C1028i/iF incorpora a
tecnologia Auto Colour Sensing da Canon,
que detecta de modo inteligente quais as
páginas que contêm cores dentro de um
documento. Isto ajuda a manter os seus
custos baixos, apenas pagando pela cor
quando a utiliza. Não é necessário
preocupar-se com a monitorização constante
do equipamento, dado que o eMaintenance
informa automaticamente quaisquer
problemas ao prestador de serviços e
manutenção apropriados para uma
resolução rápida.**

Ligue o imageRUNNER C1028i/iF, e está
pronto a funcionar em apenas 60 segundos.
E quando não está a ser utilizado, é accionado
automaticamente um modo de suspensão,
que consome apenas 1,2 watts.
Adicionalmente, pode poupar papel e
melhorar ao mesmo tempo o
proﬁssionalismo dos relatórios, graças às
capacidades de impressão frente e verso do
equipamento.

O tamanho é importante
Pode ﬁcar surpreendido ao encontrar um
desempenho tão potente num equipamento
tão compacto, medindo apenas 546 mm x
527 mm x 632 mm (l x p x a). A nossa
inovador função Compact PDF também
oferece resultados poderosos, reduzindo os
ﬁcheiros para 1/20 do seu tamanho original,
para conseguir uma distribuição mais rápida
com um impacto mínimo na qualidade.

** O serviço e manutenção são prestados pela
Canon ou pela rede de parceiros da Canon.

Conﬁgure o imageRUNNER C1028i/iF com
o cliente uniFLOW incorporado, para aceder
a varias funções adicionais, tais como o
Desktop Accounting, que lhe permite
acompanhar a utilização e os custos
associados e Impressão Segura, que
armazena trabalhos de impressão no
equipamento até que o utilizador se
identiﬁque correctamente através do método
de segurança relevante como, por exemplo,
cartão ou palavra-passe.

Especificação: imageRUNNER C1028i e imageRUNNER C1028iF
ESPECIFICAÇÃO
Tipo
Tamanho máximo de originais
Formatos de cópia
Resolução
Velocidade de cópia/impressão
Ampliação
Tempo até à primeira cópia
Tempo de aquecimento
Várias cópias/impressões
Impressão duplex
Gramagem do papel
Cassete
Capacidade de papel (80g/m2)
Standard
Opcional
CPU 	
Memória
Interface
Fonte de alimentação
Consumo energético (W)
Dimensões (LxPxA)
Peso

FUNÇÃO DE IMPRESSORA
Leitura/Impressão combinadas
A4
Cassete: A4, A5
Tabuleiro bypass: A5, A4, Envelopes
Cópia: 600dpi x 600dpi
Impressão: 2400dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT)
256 gradações
A4: Preto/Cores: 28/21cpm *PCL/PS P/B 21cpm
Zoom: 50-200%
Fixo: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
aprox. 12,5 seg
60 segundos ou menos
1 a 99 folhas
Sim (incorporada como standard/A4)
Cassete: 60 a 120g/m2
Tabuleiro bypass: 60 a 176g/m2
Duplex: 60 a 120g/m2
A4, A5
250 folhas x 1 cassete 60 a 80g/m2
Tabuleiro bypass: 100 folhas 60 a 80g/m2
500 folhas x 1 cassete 60 a 80g/m2
Capacidade máxima de papel: 850 folhas
Canon Custom Processor 400MHz
768Mb
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Série I/F (TTL) para Card Reader(E-1, TTL Serial I/F)
220-240V AC (50/60Hz)
1,210W
546 x 527 x 632 mm
546 x 527 x 936 mm com cassete opcional
43,3 kg incluindo CRG

FUNÇÃO DE ENVIO
Velocidade de digitalização
com ADF
P/B e Cores: 19,7ipm A4 600dpi
Resolução de digitalização	P/B:	100x100dpi, 150x150dpi, 200x100dpi, 200x200dpi,
200x400dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
	Cor:	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi,
600x600dpi
Destinos
Email/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), Gateway iWDM
Livro de endereços
Local (Máx 300)
Formato de ficheiros	Simples 	(P/B) TIFF, PDF, PDF pesquisável (OCR)
(Cores) JPEG, PDF, PDF de alta compressão (OCR),
PDF pesquisável
	Multi	(P/B) TIFF, PDF, PDF pesquisável (OCR)
(Cores) PEG, PDF, PDF de alta compressão (OCR),
PDF pesquisável
Destinos
FAX/Internet FAX formato (P/B): MH, MR, MMR, JBIG (apenas FAX)

PDL
UFRII LT (Standard), PCL 5c/6 (Standard), PS (opcional)
Resolução
2400dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT)
Memória
768Mb (Utiliza a CPU da unidade principal)
CPU 	
Canon Custom Processor 400MHz (Utiliza a CPU da unidade principal)
Tipos de letra
Tipos de letra PCL: Roman 93 (incluindo OCR)
		
Tipos de letra PS: Roman 136
SO suportados	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 ou superior)
		
MAC-PPD:MAC OS 9.1 ou superior/MAC OS X (10.2.8 ou superior)
Interface
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protocolo de rede
TCP/IP (LPD/RAW(Port9100))
DADF (Standard)
Tamanho de página
Copiar	Simples: A4R, A5R, A5, Duplex: A4R
Digitalização 	Simples e Duplex: A4R, A5R, A5,
Gramagem do papel
50 g/m2 a 105 g/m2: A4, 64 g/m2 a 105 g/m2: menos de A4
Número máximo de originais
A4: 50 folhas (80 g/m2)
Velocidade de digitalização
de documentos (máx.)
Copiar
P/B e Cores: 19,7ipm A4 600dpi/300dpi
Digitalização P/B e Cores: 19,7ipm A4 600dpi/300dpi
OUTROS ACESSÓRIOS

		

Cst. Unidade de alimentação - AB1
Super G3 Fax BD - AB1 (apenas para C1028i)
Leitor de cartões - E1
Leitor de cartões Attnt - F1
Kit de impressão de código de barras - C1
Kit de impressão PS - AK1

	Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste
standard da Canon. Este folheto e as especificações do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento do
produto. As especificações finais estão sujeitas a alteração 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. A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores resultados. Verifique a lista de
compatibilidade de materiais de impressão (papel) para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.
O logótipo GENUÍNO da Canon significa desempenho global de qualidade. Para obter mais informações, consulte
www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology
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