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EQ80

•

Duurzame apparatuur
ter versterking van
uw bedrijf
Deze multifunctionele printers
voldoen op een efficiënte manier aan
uw documentbehoeften en komen
tegelijkertijd tegemoet aan uw
duurzaamheidsdoelstellingen dankzij
slim hergebruik van resources en een
kleinere ecologische voetafdruk.

Indrukwekkende resultaten op het
gebied van duurzaamheid

Kwaliteit en betrouwbare
prestaties

Kostenbewaking met een zinvolle
investering

• Hoogwaardige en productieve

• Productiekwaliteit en prestaties komen

• Allesomvattende standaardconfiguratie

• Alle essentiële componenten zijn

• Aantrekkelijk geprijsd alternatief voor

multifunctionele systemen die
zijn geproduceerd volgens een
gestandaardiseerd Canonfabrieksproces met de nadruk op
efficiënt gebruik en hergebruik van
resources

• Alleen de best verkochte kantoor-

apparatuur met een uitstekende staat
van dienst wordt Remanufactured

• Vervaardigd met gebruik van

minstens 80% bestaande onderdelen
en componenten op basis van gewicht

• Aanzienlijk gereduceerde ecologische
voetafdruk – ons proces brengt de
CO2-uitstoot die gepaard gaat met
productie terug met maar liefst 80%

• Bevat bioplastics, gerecycled materiaal
en heeft energiezuinig ontwerp

overeen met die van het originele
systeem

vervangen door nieuwe, originele
Canon-onderdelen voor een feilloze
werking

• Inclusief de nieuwste software- en
firmware-updates

• Tellerstand staat weer op nul en de

apparatuur ziet er weer als nieuw uit

• Ondergaat dezelfde kwaliteits-

garantieprocedures als een volledig
nieuw systeem

• Dezelfde levensduur- en garantie-

bescherming als een volledig nieuw
Canon-systeem

• Voorzien van de EQ80-goedkeuringsmarkering voor duurzame apparaten
met onveranderlijke Canon-kwaliteit

PRINTEN

KOPIËREN

SCANNEN

FAXEN

Optioneel

voldoet aan alle kernvereisten van een
modern kantoor
bedrijven met krappe budgetten

• Aanvullende opties om de apparatuur

af te stemmen op specifieke behoeften

• Volledige compatibiliteit en onder-

steuning voor het softwareportfolio
van Canon maken implementatie van
kostenbeheermaatregelen mogelijk
die kunnen worden afgestemd op elke
bedrijfsgrootte

• Gebruiksinzicht en -registratie op

basis van systeem of gebruiker dankzij
serverloze Universal Login Manager

• Beperk kleurgebruik en pas print-

beleidsregels toe met het optionele
Access Management System

• Geavanceerde bewaking en rapportage
van kosten met de cloud-based
uniFLOW Online of on-premise
uniFLOW-printbeheeroplossingen

Gestroomlijnde
documentprocessen
• Gebruiksvriendelijke bediening

via een aanpasbaar en kantelbaar
kleurentouchscreen van 21,3 cm

• Logisch gestructureerde en intuïtieve
menu’s zorgen voor een consistente
gebruikerservaring over het gehele
Canon imageRUNNER ADVANCEportfolio

• Produceer gepersonaliseerde,

professioneel afgewerkte documenten
met iW Desktop en de flexibele
nabewerkingsopties

• Eenvoudig scannen en verspreiden

van documenten dankzij een
verscheidenheid aan scanbestandsindelingen (zoals OCR en OOXML)
en bestemmingen

• Print vanaf en scan naar mobiele
apparaten

Beveilig vertrouwelijke informatie

Efficiënt systeembeheer

• Een reeks standaard beveiligings-

• Een uitgebreide toolset voor

• Handig toegangsbeheer met

• Verminder de werkdruk voor IT die

functies en aanvullende opties zorgen
voor bescherming op het gewenste
niveau voor apparatuur, netwerken en
documenten
Universal Login Manager

• Vergroot de vertrouwelijkheid van

documenten met systeemgebaseerd
beveiligd printen, met een PIN-code
beschermde mailboxes en beveiligd
wissen van gegevens van de harde
schijf

• Netwerkbeveiliging met IP- en MACadresfiltering

systeembeheer en service op afstand
zorgen voor maximale uptime en
efficiënte service door Canon en
partners
gepaard gaat met het beheer van
een printerpark met behulp van
automatische facturatie, extern
beheer van verbruiksmaterialen,
hulpmiddelen voor diagnose en
gebruikersondersteuning

• Beschikbaarheid van tools die voldoen
aan de vereisten van één systeem of
van meerdere apparaten

• Verbeter gebruiksgemak en

beveiliging, en verminder papierafval
met de optionele MyPrintAnywherefunctie van uniFLOW voor beveiligde
vrijgave van printopdrachten

• Optimaliseer documentprocessen via

integratie met software voor print- en
informatiemanagement

Configuratie

iR-ADV C5035i
en C5051i met
documentinvoer
in twee passages

Buffer pass unit

(inbegrepen bij de finishers)

Staple finisher

iR-ADV C5051i D
met een singlepass duplex
scaneenheid

Inner finisher

Booklet finisher
Standaardconfiguratie

•
Technische specificaties
Printer
Systeemtype
Kernfuncties
Processorsnelheid
Bedieningspaneel
Geheugen standaard
Hard Disk drive
Interfaceverbinding

Netwerkprotocollen

Papierinvoer (standaard)
Maximale papierinvoercapaciteit
Papieruitvoercapaciteit

Nabewerkingsmogelijkheden

Ondersteunde mediatypen

Ondersteunde mediaformaten

Ondersteunde mediagewichten
Opwarmtijd
Wake-up tijd vanuit slaapmodus
Afmetingen (b x d x h)

Installatieruimte (b x d x d)

Gewicht

Printspecificaties
Printmethode
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)

Printresolutie
Talen paginabeschrijving

Dubbelzijdig printen
Direct Print

Printen vanaf mobiel en vanuit
de cloud

Lettertypen
Printfuncties

Besturingssysteem

Kleurenlaser (standaard reader/printer)
Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
1,2 GHz
21,3 cm (8,4 inch) TFT SVGA LCD kleurentouchscreen
2,5 GB
80 GB harde schijf
NETWERK: Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T
OVERIGE: Standaard: 1 x USB 2.0 (voorkant), 1 x USB 2.0 (achterkant),
Optioneel: 2 x USB (2.0) (beschikbaar met USB DEVICE PORT-E4),
seriële interface, Copy Control interface
TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),
IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*IPv4/IPv6 ondersteuning
4 x 550 vel cassettes (80 g/m²) en een 100 vel multi-purpose tray
2.300 vellen (80 g/m²)
Zonder finisher: 250 vel (80 g/m2)
Met interne finisher: 500 vel
Met externe finisher: 3.000 vel (bovenste tray: 1.300 vel, onderste tray:
1.700 vel) (80 g/m2)
Standaard: Sorteren, groeperen
Met optionele nabewerkingseenheden: sorteren, groeperen, offset,
nieten, rugnieten
Cassettes:
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier,
zwaar papier, voorgeperforeerd papier,
tabbladen*(*met Tab Feeding Attachment Kit-B1),
enveloppen* (*met Envelope Feeder Attachment-D1)
Multi-purpose tray:
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier,
zwaar papier, voorgeperforeerd papier, tabbladen, overtrekpapier,
gecoat papier, briefpapier, transparanten, labels, enveloppen
Papiercassette 1: A4, A4R, A5R, vrij formaat: 139,7 mm x 182 mm tot
304,8 mm x 390 mm
Papiercassette 2, 3 en 4: A4, A4R, A3, A5, A5R, vrij formaat: 139,7 mm x
182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm
Multi-purpose tray: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, vrij formaat: 99 mm x
139,7 mm tot 320 mm x 457,2 mm
Cassettes: 52 tot 209 g/m2, Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m2
Duplex: 52 tot 209 g/m²
Ca. 38 sec. vanaf inschakelen
iR-ADV C5035i: 15 sec.
iR-ADV C5051i/iR-ADV C5051i D: 18 sec.
iR-ADV C5035i: 620 mm x 735 mm x 1.186 mm
iR-ADV C5051i: 620 mm x 735 mm x 1.186 mm
iR-ADV C5051i D: 620 mm x 760 mm x 1.230 mm
iR-ADV C5035i: 850 mm x 1.194 mm
(hoofdunit + multi-purpose tray + cassetteladen open)
iR-ADV C5051i: 850 mm x 1.194 mm
(hoofdunit + multi-purpose tray + cassetteladen open)
iR-ADV C5051i D: 850 mm x 1.219 mm
(hoofdunit + multi-purpose tray + cassetteladen open)
iR-ADV C5035i: Ca. 180,5 kg
iR-ADV C5051i: Ca. 180,5 kg
iR-ADV C5051i D: Ca. 197,5 kg
Laserprinten in kleur
iR-ADV C5035i: 35/35 ppm (A4), 17,5/17,5 ppm (A3),
17,5/17,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)
iR-ADV C5051i: 51/51 ppm (A4), 25,5/25,5 ppm (A3),
25,5/25,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)
iR-ADV C5051i D: 51/51 ppm (A4), 25,5/25,5 ppm (A3),
25,5/25,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)
1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
UFRII (standaard)
PCL5/6 (standaard)
Adobe PostScript Level 3 (standaard voor iR-ADV C5051i / 5051i D,
optioneel voor iR-ADV C5035i met PS PRINTER KIT-AE1)
Automatisch (standaard)
Ondersteunde geheugenmedia: USB-geheugenstick
Ondersteunde bestandsindelingen voor direct printen: JPEG, TIFF,
PDF*, XPS*
(*iR-ADV C5035i vereist PS PRINTER KIT-AE1 voor PDF of DIRECT
PRINT KIT (voor PDF/XPS)-H1 voor PDF/XPS. XPS direct printen vanaf
verwijderbare media is niet beschikbaar.)
Er is een reeks software- en op MEAP gebaseerde oplossingen
beschikbaar om printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met
internetverbinding en cloud-based diensten mogelijk te maken.
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.
PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-lettertypen
PostScript-lettertypen: 136 Roman-lettertypen
Uitstellen van de opdracht time-out, subset nabewerken (alleen PS),
profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, paginarand, kop-/
voettekst, paginalay-out, dubbelzijdig printen, sorteren, boekjes
printen, groeperen, gemengde papierformaten/-richtingen, offset
printen, printen op transparanten, voor-/achterblad, toner besparen,
poster printen
UFRII:
Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/ Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, MAX OS X (10.4.9 of later)
PCL:
Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/ Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10
PS:
Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, MAC OS X (10.4.9 of later)
PPD:
Windows 7/Windows 8/Windows Vista/Windows 10, MAC OS 9.1 of later,
MAC OS X (10.2.8 of later)
Zie http://www.canon-europe.com/support/business-product-support
voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en
omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde
oplossingen worden kosten in rekening gebracht. SAP-systeemtypen zijn
verkrijgbaar via de SAP Marketplace.
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Technische specificaties
kopieersysteem
Kopieersnelheid
Eerste kopie binnen (zwart-wit/
kleur)
Kopieerresolutie

Meerdere exemplaren
Kopieerbelichting
Vergroting
Vooraf ingestelde verkleiningen
Vooraf ingestelde vergrotingen
Basiskopieerfuncties

Speciale kopieerfuncties

Technische specificaties
scansysteem
Standaardtype

Ondersteunde mediaformaten
Technische gegevens Pull Scan

Scanresolutie
Toegestane originelen/
papiergewichten

Scanmethode
Scannen naar mobiele
apparatuur of apparatuur met
internetaansluiting en cloud-based
diensten
Scansnelheid
(zwart-wit/kleur, A4, 300 dpi)

Papierinvoercapaciteit
Dubbelzijdig scannen
Technische gegevens
verzendsysteem
Optioneel/standaard
Bestemming
Kleurenmodus
Adresboek/Verkorte kiescodes
Verzendresolutie
Communicatieprotocol
Bestandsindeling
Verzendfuncties

Technische gegevens faxsysteem
Optioneel/standaard
Max. aantal verbindingslijnen
Modemsnelheid
Compressiemethode
Resolutie

Verzend-/opnameformaat
FAX-geheugen
Verkorte kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen
Groepsverzending
Geheugenback-up

Zie de vermelde printsnelheden.
iR-ADV C5035i (zwart-wit/kleur): ca. 5,5/8,9 seconden of minder
iR-ADV C5051i (zwart-wit/kleur): ca. 4,0/6,5 seconden of minder
iR-ADV C5051i D (zwart-wit/kleur): ca. 4,0/6,5 seconden of minder
Scannen: 600 dpi x 600 dpi
Printen: 1.200 x 1.200 dpi voor tekens/lijnen, 600 x 600 dpi voor
grafiek/afbeeldingen
Maximaal 999 exemplaren
Automatisch of handmatig
25% - 400% (in stappen van 1%)
25%, 50%, 71%
141%, 200%, 400%
Kleur selecteren, 1 op 1 (100%), kopieerverhouding, papier selecteren,
onderbreken, vorige instellingen, favoriete instellingen, vastleggen
in snelmenu, instellingen bevestigen, snelkoppelingen naar opties,
nabewerken, dubbelzijdig, dichtheid, soort origineel, opties
Boek op twee pagina’s, dubbelzijdig origineel, nabewerken, boekje,
taakopbouw, N op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen
van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel
selecteren, transparantie-omslagvellen, beveiligd watermerk,
scanvergrendeling voor documenten, kleurbalans, one-touch
kleuraanpassing, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte,
kader wissen, watermerk, datum printen, verschuiving, rugmarge,
printen en controleren, nega/posi, afbeeldingen herhalen, taakblokken
samenvoegen, melding bij opdracht gereed, afbeelding spiegelen,
gebiedstoewijzing, printen op tabblad, opslaan in mailbox, afbeelding
superponeren

iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i: Flatbed kleurenscaneenheid en een
100 vel duplex automatische papierinvoer (DADF).
iR-ADV C5051i D: Flatbed kleurenscaneenheid en een 150 vel duplex
automatische papierinvoer (dubbelzijdig kleurenscannen in één
passage)
A3, A4, A4R, A5, A5R
TWAIN via netwerk TWAIN Driver (Colour Network ScanGear)
Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000/Windows Vista/
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2003/
Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2
WIA via netwerk WIA Driver
Ondersteunde besturingssystemen: Windows Server 2003/
Windows Server 2008/ Windows Vista/Windows 7/Windows 8
De drivers zijn beschikbaar via http://www.canon-europe.com/
support/business-product-support
100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi,
400 dpi, 600 dpi
iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i (zwart-wit/kleur):
Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m²/64 tot 128 g/m²;
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m²/64 tot 128 g/m²;
iR-ADV C5051i D (zwart-wit/kleur):
Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m²/64 tot 128 g/m²;
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m²/64 tot 128 g/m²
Push Scan, Pull Scan (TWAIN/WIA Pull Scan), Scannen naar USB-stick;
Er is een reeks oplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele
apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based
diensten mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met
uw accountmanager.
iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i:
Enkelzijdig: 46/46 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 17,6/17,6 ipm
(zwart-wit/kleur)
iR-ADV C5051i D:
Enkelzijdig: 70/70 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 100/100 ipm
(zwart-wit/kleur)
iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i: 100 vel
iR-ADV C5051i D: 150 vel
Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)

Standaard op alle modellen
E-mail/internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
Automatische kleurselectie (kleur, grijstinten), Automatische
kleurselectie (kleur/zwart-wit), Kleur, Grijstinten en Zwart-wit
LDAP, lokaal (max. 1800)
100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi,
400 dpi, 600 dpi
Bestand: FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax
TIFF, JPEG, PDF, XPS, hoge compressie PDF/XPS, PDF/A-1b,
Searchable PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Adresboek (lokaal/extern, LDAP-server), one-touch
knopbestemmingen, bestemmingen registreren, naar mijzelf
verzenden, bestemmingen opgeven, Cc/Bcc, vorige instellingen,
favoriete instellingen, vastleggen in snelmenu, optiesnelkoppelingen,
standaardinstellingen wijzigen, kleur selecteren, resolutie, scanformaat,
bestandsindeling selecteren, bestemmingen verwijderen, details, soort
origineel, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina’s, originelen van
verschillende formaten, dichtheid, scherpte, kopieerverhouding, kader
wissen, taakopbouw, direct verzenden, uitgesteld verzenden, naam
afzender, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed,
bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit
Optioneel (met SUPER G3 FAX BOARD-AE1 ER)
1
Super G3 33,6 kbps (3 sec./pagina) (zie voetnoot 1)
G3: 14,4 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
Standaard: 200 x 100 dpi
Fijn: 200 x 200 dpi
Superfijn: 200 x 400 dpi
Ultrafijn: 400 x 400 dpi
A3, A4, A4R, A5*, A5R*1
*Verzonden als A4
Maximaal 6.000 pagina’s (zie voetnoot 1)
Max. 200
Max. 199 nummers
Max. 256 adressen uit het adresboek plus 256 nieuwe bestemmingen
3 uur

•
Technische specificaties
Faxfuncties

Opslagspecificaties
Mailbox (nummer ondersteund)
Advanced Space
Beschikbare schijfruimte
Advanced Space
Advanced Space-functies:

Geheugenmedia
Beveiligingsspecificaties
Verificatie

Data

Netwerk
Document

Omgevingsspecificaties
Gebruiksomgeving
Voeding
Energieverbruik

Geluidsniveaus
Standaarden
Software- en printerbeheer
Tools voor beheer op afstand

Scansoftware

Optimalisatietools

Platform

Documentpublicatie

Verbruiksartikelen
Tonercartridges
Toner (geschatte productie bij
5% dekking)

Ontvangen: Ontvangen faxdocumenten printen, opslaan in geheugen
van ontvangst-inbox, fax doorsturen, doorstuurinstellingen, doorsturen
zonder voorwaarden, vertrouwelijk fax-inbox, melding bij doorsturen
gereed.
Versturen: Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op
twee pagina’s, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor
scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw,
naam afzender opgeven (bij faxverzending), direct verzenden,
verzenden vanuit geheugen, uitgesteld verzenden, voorbeeld,
voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzenden met een
subadres.
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Uitvoeropties
INNER FINISHER

STAPLE FINISHER

0-99 (max. 1.500 bestanden of 6.000 pagina’s)
Communicatieprotocol: SMB of WebDAV
1.000 bestanden of 9,9 GB
Inschakelen/uitschakelen, ruimte delen, persoonlijke ruimte,
map maken, map verwijderen, bestand toevoegen, bestand
verwijderen, printen vanuit Advanced Space (PDF, JPEG, TIFF),
gebruikerstoegangsbeheer voor Advanced Space
Standaard: USB-geheugen
Standaard: SSOH, Department ID;
Optioneel: Universal Login Manager (kan gratis worden gedownload,
mogelijk gelden configuratiekosten); MyPrintAnywhere beveiligd
printen (uniFLOW vereist), systeem voor toegangsbeheer
Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf wissen
Optioneel: HDD Encryption, preventie van gegevensverlies (uniFLOW
vereist)
Standaard: IP/Mac-adresfiltering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, SSL
Standaard: Beveiligd printen
Optioneel: Encrypted Secure Print, Encrypted PDF, gebruikers- en
apparaathandtekeningen, beveiligde watermerken
Temperatuur: 10 tot 30 ºC
Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 8,7 A
Maximaal: Ca. 1,3 kW (iR-ADV C5035i), 1,8 kW
(iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D)
Stand-by: ca. 120 W
Energiebesparingsmodus: ca. 60 W
Slaapmodus: ca. 1,5 W (zie voetnoot 2)
TEC-waarde (zie voetnoot 3):
2,18 kWh (iR-ADV C5035i), 3,08 kWh (iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D)
iR-ADV C5035i: 58 dB (stand-by)
iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D: 53 dB (stand-by)
Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR®

BOOKLET FINISHER

COPY TRAY
Hardware-accessoires
CARD READERS

OVERIGE
Beveiligingsopties
DOCUMENTBEVEILIGING

GEGEVENSBEVEILIGING
Remote User Interface: Web-based systeemconfiguratietoepassing
voor systeembeheer en -bediening op afstand
Remote Support Operator’s Kit (standaard): Voorziet in externe
toegang tot het bedieningspaneel van het systeem.
iW Management Console: Server-based software voor gecentraliseerd
beheer van een printerpark (inclusief controle van verbruiksmaterialen
en status, storingen en storingswaarschuwingen, distributie van
adresboeken, configuratie-instellingen, firmware en MEAP-applicaties,
tellerstandregistratie en rapportage, driver- en hulpbronnenbeheer)
eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via
standaard RDS (voor tellerstandregistratie, automatisch beheer
van verbruiksmaterialen, diagnose op afstand en rapportage voor
serviceproviders voor het bieden van efficiënt, snel en proactief
onderhoud)
Content Delivery System: Maakt distributie van firmware op afstand,
iR-opties en MEAP-applicaties mogelijk;
Network ScanGear:
TWAIN-compatibele scannerdriver waarmee computers op een netwerk
gebruik kunnen maken van de Pull Scan-functie van het systeem
Canon Driver Configuration Tool: Een toepassing voor het wijzigen
van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerdrivers (alleen
beschikbaar via service).
NetSpot Device Installer: Eenvoudige toepassingssoftware waarmee
netwerkprotocolinstellingen kunnen worden uitgevoerd voor Canonsystemen die op uw netwerk zijn aangesloten.
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):
Een krachtig standaard JAVA-platform voor Canon-systemen dat een
vaste koppeling tussen een reeks software-oplossingen en het systeem
vormt.
MEAP Web:
Alternatieve web service op MEAP waarmee MFP-applicaties
ontwikkeld en toegepast kunnen worden via web services.
IW DESKTOP (optioneel):
Krachtige printpublicatiesoftware die eenvoudig documenten van
verschillende bronnen combineert, afwerkingen toepast voor het
creëren van professioneel uitziende documenten en die naadloos
aansluit op de printer. Inclusief mogelijkheden tot PDF-creatie,
opmerkingen en compressie voor digitale workflows, zoals proofing
en autorisatie.
C-EXV28 TONER BK/C/M/Y voor iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D
C-EXV29 TONER BK/C/M/Y voor iR-ADV C5035i
C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL: 44.000/38.000/38.000/38.000
pagina’s
C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL: 36.000/27.000/27.000/27.000
pagina’s
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Systeem- en controlleropties
PRINTACCESSOIRES
VERZENDOPTIES

BARCODES PRINTEN
SYSTEEMACCESSOIRES

FAX-ACCESSOIRES

Andere opties
NIETCARTRIDGE

INNER FINISHER-A1 ER
Aantal trays: 1
Standaard traycapaciteit 500 vel (A4/A5/A5R),
200 vel (SRA3, A3, A4R) (80 g/m²)
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: Hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel
Afmetingen (b x d x h): 865 mm x 540 mm x 234 mm
Gewicht: ca. 12 kg
STAPLE FINISHER-C1 ER (met BUFFER PASS UNIT)
Aantal trays: 2
Tray A (bovenste) Capaciteit: A4/A5R 1.300 vel, A3/A4R 650 vel
Tray B (onderste) Capaciteit: A4/A5R 1.700 vel, A3/A4R 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m2
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel
Afmetingen (b x d x h): 677 mm x 646 mm x 1.097 mm
(indien uitschuiftray niet uitgeschoven)
Gewicht: ca. 46 kg (zonder buffer pass unit)
BOOKLET FINISHER-C1 ER (met BUFFER PASS UNIT)
Aantal trays: 2
Tray A (bovenste) Capaciteit: A4/A5R 1.300 vel, A3/A4R 650 vel
Tray B (onderste) Capaciteit: A4/A5R 1.700 vel, A3/A4R 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m2
Nietpositie: Hoek, dubbel, geniet boekje
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel
Papierformaat geniet boekje: A3, A4R
Nietcapaciteit geniet boekje: 16 vel (64 pagina’s, 64-81 g/m2) x 10
boekjes;
Afmetingen (b x d x h): 789 mm x 646 mm x 1.097 mm
(indien uitschuiftray niet uitgeschoven)
Gewicht: ca. 75 kg (zonder buffer pass unit)
COPY TRAY-J2: Biedt een eenvoudige tray voor basis uitvoerbehoeften.
Uitvoercapaciteit van 100 vel (A4).
MiCARDPLUS FOR ULM: Een proximity card reader voor card
gebaseerde gebruikersauthenticatie. Ondersteunde card technologieën
zijn onder andere HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en MiFare. Kan
geïntegreerd worden met Universal Login Manager en uniFLOW
STAMP INK CRG-C1: Inktcartridge voor het printen van stempels op
gescande en verzonden originelen
SECURE WATERMARK-B1: Gaat de duplicatie van vertrouwelijke
documenten tegen door hierin een verborgen watermerk op te nemen
dat zichtbaar wordt bij het kopiëren.
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: Zorgt voor encryptie van de
printtaak bij de overdracht hiervan en vereist een wachtwoord bij de
printer voordat documenten geprint kunnen worden.
HDD DATA ENCRYPTION & MIRRORING KIT-C7
PS PRINTER KIT-AE1 (alleen iR ADV C5035i): Biedt ondersteuning voor
netwerkprinten voor Adobe PostScript 3-printen.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1: Maak outline PDF
(Trace & Smooth)
UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Verzend PDF
met dataencryptie en voeg digitale systeemhandtekening toe aan
PDF/XPS-bestanden.
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Voeg digitale
systeemhandtekening toe aan PDF/XPS-bestanden.
BARCODE PRINTING KIT-D1: Hiermee kunnen barcodes worden geprint
via de jet caps-technologie.
WEB ACCESS SOFTWARE-H1: Biedt toegang tot websites en andere
online content.
USB DEVICE PORT-E4: Voegt twee extra USB-poorten toe voor gebruik
met uniFLOW.
SERIAL INTERFACE KIT-K2: Seriële interface voor betaaloplossingen.
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Maakt een connectie mogelijk
(CCVI I/F) tussen betaaloplossingen van derden en iR-ADV systemen
van Canon.
SUPER G3 FAX BOARD-AE1 ER: Voegt faxfunctie toe.
REMOTE FAX KIT-A1: Hiermee kan het systeem faxen verzenden naar/
ontvangen van een ander systeem dat met een fax-board verbonden is.
STAPLE CARTRIDGE-D3: voor Booklet Finisher-C1
Staple-J1: voor Inner Finisher-A1, Staple Finisher-C1, Booklet Finisher-C1.

Standaarddisclaimers
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voetnoten
[1]

Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.

[2]

1 ,5 watt slaapmodus is wellicht niet onder alle omstandigheden mogelijk. Bepaalde configuraties
en opties van het netwerk kunnen tot gevolg hebben dat het apparaat niet in de diepe
slaapmodus kan komen. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

[3]

 ypical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een
T
product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd
door Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

