
Linia kompaktowych 
urządzeń 
imageRUNNER.

you can

Małe, lecz bardzo wydajne

Seria imageRUNNER 1100
imageRUNNER 1730i
Seria imageRUNNER 2202
Seria imageRUNNER 2500
imageRUNNER C1028i/iF



imageRUNNER 1730i

 

Każdy model z linii kompaktowych 
urządzeń imageRUNNER firmy 
Canon powstał z myślą  
o uproszczeniu obsługi.
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Swoboda wyboru
Kiedy oszczędność miejsca jest 
ważna, a wydajność — wymagana, 
seria kompaktowych urządzeń Canon 
imageRUNNER zapewnia swobodę wyboru. 
Wybór urządzeń drukujących w formacie 
A4 uzupełnia oferta wszechstronnych 
rozwiązań wielofunkcyjnych do 
formatu A3, które zaspokoją wszelkie 
wymagania związane z dokumentami.
Rozszerzona obsługa języków interfejsu  
i sterowników druku w wybranych modelach 
(w tym języka arabskiego, rosyjskiego  
i tureckiego) zwiększa zalety urządzenia 
w środowiskach wielokulturowych.1

Łatwa obsługa
Każdy model z linii kompaktowych 
urządzeń imageRUNNER firmy Canon 
powstał z myślą o uproszczeniu obsługi. 
Urządzenia z serii imageRUNNER 1133 
i imageRUNNER 2202 oferują prosty w 
obsłudze wyświetlacz 5-wierszowy, dzięki 
któremu użytkownicy mogą szybciej 
realizować zadania. Urządzenia z serii 
imageRUNNER 1700 i imageRUNNER 2500 
są wyposażone w wyświetlacze dotykowe 
o przekątnej 5,7 cala, które zapewniają 
użytkownikom większą elastyczność obsługi.

Wydajne i wszechstronne
Prezentowane urządzenia wielofunkcyjne 
ułatwiają komunikację. Pozwalają drukować, 
kopiować, faksować i wysyłać dane  
z szybkością do 45 stron na minutę. Funkcje 
szybkiego druku dwustronnego nadają 
wszystkim dokumentom profesjonalny  
styl. Wybrane modele umożliwiają także 
wygodne drukowanie z pamięci USB2  
i zapisywanie w niej zeskanowanych 
obrazów, dzięki czemu nie trzeba podłączać 
do nich komputera stacjonarnego ani laptopa.

Wzrost wydajności pracy
Funkcje skanowania w kolorze i wysyłania 
zeskanowanych obrazów zwiększają 
wydajność pracy i usprawniają procesy 
biznesowe. Dzięki nim użytkownicy mogą 
szybko i sprawnie skanować w kolorze 
oraz wysyłać obrazy do różnych miejsc 
docelowych, takich jak foldery sieciowe  
(w niektórych modelach), serwery FTP  
i adresy e-mail. Zaawansowana funkcja 
wyszukiwania LDAP przyspiesza i ułatwia 
dystrybucję przy użyciu poczty e-mail oraz 
usprawnia obieg dokumentów dzięki 
szybkiemu rozpoznawaniu adresów e-mail. 
Użytkownicy nawet najprostszych urządzeń 
mogą skanować, zapisywać i udostępniać 
dokumenty z komputera przy użyciu aplikacji 
MF Toolbox.

Szybkie wdrożenie
Gotowe do działania w sieci modele  
z obsługą języków PCL i PS umożliwiają 
bezproblemową instalację w firmie. Konsola 
iW Management Console firmy Canon 
umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi 
urządzeniami z jednego miejsca. 

Kompaktowe rozmiary  
i wysoka wydajność.

imageRUNNER 2202N 
z opcjonalnym 
automatycznym 
podajnikiem 
dokumentów, kasetą  
i podstawą

Interfejs urządzeń z serii imageRUNNER 1100

1  Funkcja dostępna w urządzeniach imageRUNNER 2202N  
i imageRUNNER 2202

2 Obsługiwane są tylko pliki JPEG i TIFF
Uwaga: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich 
produktach.  
Więcej informacji można znaleźć w tabeli na ostatnich dwóch 
stronach lub w naszej witrynie internetowej www.canon.pl.

 

Małe firmy i zespoły mogą teraz uzyskać szerokie możliwości dzięki 
niewielkim urządzeniom wielofunkcyjnym. Kompaktowe urządzenia  
z serii imageRUNNER firmy Canon są wyjątkowo opłacalne, trwałe  
i bezpieczne, a ich szybkość druku sięga 45 stron na minutę.
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Każde z tych wielofunkcyjnych rozwiązań pomaga zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Kompaktowa konstrukcja zajmuje minimalną 
ilość miejsca, a kompatybilność z oprogramowaniem Canon 
uniFLOW umożliwia kontrolowanie i monitorowanie kosztów 
oraz zabezpieczanie dokumentów.

Pełne zabezpieczenie dokumentów
We współczesnym świecie biznesu 
kluczową rolę odgrywa poufność 
informacji. Kompaktowe urządzenia 
Canon imageRUNNER zawierają różne 
funkcje zapewniające bezpieczeństwo.

Identyfikatory działów — dostęp do 
urządzeń można kontrolować przy użyciu 
identyfikatorów, ograniczając krąg ich 
użytkowników do osób upoważnionych.

Bezpieczne drukowanie — aby zapobiec 
gromadzeniu się poufnych dokumentów na 
tacach wyjściowych, funkcja bezpiecznego 
drukowania w wybranych modelach 
wstrzymuje wydawanie dokumentów do 
chwili, gdy użytkownicy będą mogli je 
odebrać. Dokument jest drukowany dopiero 
po wprowadzeniu prawidłowego numeru 
PIN ustawionego przez osobę, która zleciła 
zadanie drukowania.

uniFLOW MyPrintAnywhere1 — 
dokumenty można odbierać z dowolnego, 
najdogodniej umiejscowionego urządzenia 
w sieci, niezależnie od tego, dokąd zostały 
wysłane.

imageRUNNER 1730i

Opcjonalne uwierzytelnianie przy użyciu 
karty uniFLOW
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Wysokie 
bezpieczeństwo  
i niskie koszty.

Urządzenia, na których  
można polegać
Firma Canon słynie z jakości i niezawodności, 
dzięki którym wydajność pracy w biurze 
utrzymuje się zawsze na wysokim poziomie. 
Czas bezawaryjnej pracy można 
zmaksymalizować dzięki usłudze 
e-Maintenance firmy Canon. Oferuje ona 
funkcje zdalnej diagnostyki umożliwiającej 
eliminację problemów w trakcie jednej 
naprawy. Usługa monitorowania materiałów 
eksploatacyjnych zapewnia ponadto stałą 
dostępność tonera, a automatyczne odczyty 
liczników mogą zmniejszyć obciążenia 
administracyjne.

Wydajność energetyczna
Prezentowane urządzenia są zgodne  
z wymaganiami ENERGY STAR® i zużywają  
w trybie uśpienia2 zaledwie 1 W2.  
Mają także najlepsze w klasie wskaźniki 
typowego zużycia energii elektrycznej 
(Typical Electricity Consumption, TEC).

Oszczędność miejsca
Powierzchnia biurowa jest bardzo cenna. 
Dlatego do komunikacji opartej na 
dokumentach drukowanych dobrze jest 
stosować jedno urządzenie, które jest  
w stanie zastąpić wiele innych. Urządzenia 
z kompaktowej linii Canon imageRUNNER, 
oferując wiele funkcji, zajmują również 
wyjątkowo mało miejsca. Dzięki temu 
dokumenty można szybko drukować 
bezpośrednio przy biurku.

Kontrola kosztów dzięki  
rozwiązaniu uniFLOW
Kompatybilność z rozwiązaniem uniFLOW 
ułatwia kontrolę nad kosztami, a także 
zapewnia znakomite funkcje zabezpieczeń. 
Koszt każdego wydruku, kopii, faksu  
i zeskanowanego dokumentu można 
monitorować w skali całej sieci — według 
urządzeń, użytkowników lub działów. 
Jest to szczególnie przydatne w dużych 
organizacjach mających wiele urządzeń, 
ponieważ menedżerowie IT mogą szybko 
sprawdzać koszty oraz przyczyny ich 
powstawania.

Szybkie drukowanie 
dokumentów 
bezpośrednio  
przy biurku.

imageRUNNER 1133iF  
z opcjonalną kasetą na papier

1: Wymaga oprogramowania uniFLOW. 
2: Dotyczy tylko serii imageRUNNER 1730i.
Uwaga: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich produktach. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na 
ostatnich dwóch stronach lub w naszej witrynie internetowej www.canon.pl.
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Kompaktowe rozwiązania 
dla każdej firmy.

Seria imageRUNNER 1100

Kompaktowe, wielofunkcyjne 
urządzenia A4 z funkcjami druku 
dwustronnego i opcjonalną 
łącznością Wi-Fi. 

imageRUNNER 1730i

Kompaktowe, wydajne urządzenia 
wielofunkcyjne A4, idealnie 
nadające się do intensywnie 
pracujących biur dzięki szybkości 
druku do 30 stron/min.

Seria imageRUNNER C1028

Kompaktowe, wydajne i niezwykle 
łatwe w obsłudze urządzenie 
imageRUNNER C1028i/C1028iF 
oferuje funkcję pracy w kolorze  
dla każdego biura. 

Seria imageRUNNER C1028 Seria imageRUNNER 1100 imageRUNNER 1730i

Druk kolorowy/
monochromatyczny Druk kolorowy/monochromatyczny Druk monochromatyczny Druk monochromatyczny

Funkcje podstawowe

iRC1028i: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
wysyłanie i opcjonalne faksowanie 

iRC1028iF: Drukowanie, kopiowanie,  
skanowanie, wysyłanie i faksowanie 

iR1133 i iR1133A: Drukowanie,  
kopiowanie, skanowanie 

iR1133iF: Drukowanie, kopiowanie,  
skanowanie, wysyłanie i faksowanie 

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,  
wysyłanie i opcjonalne faksowanie 

Szybkość Druk czarny/kolorowy: 28/21 str./min  
(PCL i PS: 21 str./min) 33 str./min iR1730i: 30 str./min

Standardowa  
pojemność papieru

250 arkuszy
Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy

500 arkuszy
Wielofunkcyjna taca na 50 arkuszy

550 arkuszy
Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy

Maksymalna  
pojemność papieru 850 arkuszy 1050 arkuszy 2300 arkuszy

Języki opisu strony UFRII-LT, PCL, opcjonalna emulacja języka 
PostScript Level 3

UFRII-LT, PCL (standardowo w iR1133iF, 
opcjonalnie w iR1133/A),  

opcjonalna emulacja języka PostScript Level 3

UFRII-LT, PCL,  
emulacja języka PostScript Level 3

Wykańczanie prac Grupowanie Grupowanie Grupowanie, sortowanie, opcjonalne zszywanie

Obsługiwana  
gramatura papieru 60–176 g/m2 60–190 g/m2 64–128 g/m2

Automatyczny podajnik 
dokumentów  
z dupleksem

Tak Tylko iR1133A i iR1133iF Tak

Możliwości skanowania Colour i-Send,  
skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB 

Colour i-Send (tylko w iR1133iF),  
skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB 

Colour i-Send, skanowanie w trybie pull, 
skanowanie do USB 

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala 5-wierszowy, podświetlany,  
uchylny wyświetlacz LCD

Monochromatyczny,  
uchylny ekran dotykowy 5,7”

Interfejsy USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0)

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0), opcjonalnie sieć bezprzewodowa 

802.11b/g

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0)

Wydruk dwustronny Tak Tak Tak

Kompatybilność  
z oprogramowaniem  

i rozwiązaniami

e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa 
uniFLOW, iWMC

e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa 
uniFLOW, iWMC

e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa 
uniFLOW, iWMC

Funkcje zabezpieczeń
Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, 
uniFLOW (wybór zadań), wysyłanie z autoryzacją 

przez LDAP

Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC 
bezpiecznego druku, uniFLOW (wybór zadań), 

LDAP

Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, 
funkcja bezpiecznego druku, uniFLOW (wybór 

zadań), wysyłanie z autoryzacją przez LDAP

Symbol strzałki 
umożliwia szybkie 
znajdowanie funkcji 
udoskonalonych  
w porównaniu  
z poprzednim modelem. Kolorowe Czarno-białe

A4
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Wiemy, że problemy, z jakimi stykają się firmy, są 
podobne, ale każda z nich jest wyjątkowa. Dlatego właśnie 
kompaktowa seria imageRUNNER firmy Canon obejmuje 
różne modułowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A4  
i A3, dzięki czemu można dobrać rozwiązanie najlepiej 
zaspokajające potrzeby własnej firmy.

Seria imageRUNNER 2202 Seria imageRUNNER 2500 

Druk kolorowy/
monochromatyczny Druk monochromatyczny Druk monochromatyczny

Funkcje podstawowe
iR22021: Drukowanie, kopiowanie, lokalne skanowanie w kolorze (przez USB)

iR2202N: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze lokalne  
(przez USB) i przez sieć

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie2  
i opcjonalne faksowanie 

Szybkość iR2202: 22 str./min
iR2202N: 22 str./min

iR2520: 20 str./min
iR2525: 25 str./min
iR2530i: 30 str./min
iR2545i: 45 str./min

Standardowa  
pojemność papieru

iR2202: 250 arkuszy, wielofunkcyjna taca na 80 arkuszy
iR2202N: 250 arkuszy, wielofunkcyjna taca na 80 arkuszy

550 arkuszy (250 arkuszy: w modelach 20 str./min) 
Wielofunkcyjna taca na 100 arkuszy

Maksymalna  
pojemność papieru

iR2202: 330 arkuszy
iR2202N: 580 arkuszy 2300 arkuszy

Języki opisu strony UFRII-LT UFRII-LT /PCL2 
Opcjonalna emulacja języka PostScript Level 3

Wykańczanie prac Grupowanie, sortowanie Grupowanie, sortowanie, obracanie, opcjonalne zszywanie

Obsługiwana  
gramatura papieru 64–128 g/m2 64–128 g/m2

Automatyczny podajnik 
dokumentów  
z dupleksem

Opcjonalny (tylko w iR2202N) Tak2

Możliwości skanowania Skanowanie w trybie push i pull przy użyciu oprogramowania MF Toolbox Colour i-Send2, skanowanie w trybie pull, skanowanie do USB 

Wyświetlacz 5-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD Monochromatyczny ekran dotykowy 5,7”

Interfejsy USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX (tylko w iR2202N) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)

Wydruk dwustronny Opcjonalny (tylko w iR2202N) Tak

Kompatybilność  
z oprogramowaniem  

i rozwiązaniami

MF Toolbox
Agent RDS (eMaintenance) i Canon Mobile Printing (tylko w iR2202N) e-RDS (eMaintenance), wbudowana obsługa uniFLOW, iWMC

Funkcje zabezpieczeń Identyfikator działu (tylko w iR2202N) Identyfikator działu, filtrowanie adresów IP i MAC, funkcja bezpiecznego druku, 
uniFLOW (wybór zadań), wysyłanie z autoryzacją przez LDAP

Seria imageRUNNER 2202

Kompaktowe i wydajne urządzenia umożliwiające 
małym zespołom kopiowanie w czerni i bieli  
w formacie A3, a także drukowanie i skanowanie  
w kolorze.

Seria imageRUNNER 2500

Seria urządzeń wielofunkcyjnych o szybkości do  
45 stron/min zapewnia doskonałe połączenie 
użyteczności i wysokiej wydajności. To idealna 
propozycja do małych i średnich zespołów,  
które potrzebują najwyższej w klasie wydajności.

1 Model iR2202 jest dostępny tylko na niektórych rynkach.
2 Standard w modelach „i”, opcja w pozostałych.
Więcej informacji można uzyskać w naszej witrynie internetowej pod adresem www.canon.pl lub od przedstawiciela handlowego firmy Canon.

Czarno-białe

A3

imageRUNNER 2530i 
z opcjonalnymi  
kasetami na papier  
i automatycznym 
podajnikiem  
dokumentów  
z dupleksem

imageRUNNER 2202N
z opcjonalnym 
automatycznym  
podajnikiem dokumentów, 
kasetą i podstawą
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Wydajne, kompaktowe 
urządzenia dla  
każdej firmy.

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com
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