
De Canon i-SENSYS X-serie

MAAK KENNIS MET WERKEN  
OP DE HYBRIDE WERKPLEK
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DE i-SENSYS X SERIE
COMPACTE, VEELZIJDIGE 
LASERPRINTERS 
De werkplek ontwikkelt zich snel, net als de 
behoeften van uw organisatie op het gebied van 
documenten en workflows. Geef uw medewerkers 
de mogelijkheid om veilig en productief samen te 
werken, waar ze ook zijn, zodat de kosten van uw 
apparatuur goed onder controle blijven. 

De Canon i-SENSYS X-serie sluit naadloos aan op 
de uiteenlopende eisen van moderne bedrijven op 
het gebied van informatiebeheer. De serie omvat 
zwart-wit- en kleurenapparaten, single-function en 
multifunctionele apparaten met een compact 
ontwerp en voegt onmisbare flexibiliteit toe aan 
zakelijke print-ecosystemen, om te voldoen aan de 
budget-, ruimte- en functionaliteitsvereisten van 
elke werkomgeving.

De I-SENSYS X-serie biedt hoogwaardige print- en 
scanmogelijkheden tegen lage gebruikskosten 
dankzij exclusieve tonercartridges, zonder 
concessies te doen aan productiviteit en 
beveiliging. Dankzij de focus op 
netwerkoplossingen en printbeheersystemen zoals 
Canon uniFLOW Online, kunnen deze apparaten 
eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande 
apparatenpark, waardoor een consistente 
gebruikerservaring wordt geboden voor het hele 
print- en scanportfolio. 
 



Een portfolio van compacte, 
snelle en efficiënte apparaten 
die extra print- en 
scanmogelijkheden 
toevoegen aan uw omgeving.



|    De Canon i-SENSYS X-serie4

Nu bedrijven een meer hybride benadering van werken hanteren, hebben ze 
oplossingen nodig die flexibel en kostenbesparend zijn zonder in te boeten aan 
beveiliging. De i-SENSYS X-serie voldoet volledig aan deze veranderende 
behoeften voor hybride werken. 

NAADLOZE INTEGRATIE 
OP ELKE WERKPLEK

Uw medewerkers kunnen overal hun werk 
uitvoeren, regelmatig afwisselend thuis, in 
satellietkantoren en op uw centrale 
hoofdkantoor. 

De i-SENSYS X-serie past naadloos in elk 
bestaand print-ecosysteem dankzij 
mobiele en cloudconnectiviteit en 
integratie met Canon's uniFLOW-
cloudservices en grote multifunctionele 
apparaten, zoals de Canon imageRUNNER- 
en imageRUNNER ADVANCE-portfolio's.

Dit betekent dat gebruikers onderweg 
verbinding kunnen maken met apparaten 
en naadloos kunnen schakelen tussen 
printers. Ze zijn dus verzekerd van een 
consistente gebruikerservaring, waar ze 
zich ook bevinden. Bovendien kan elk 
apparaat centraal worden benaderd, 
gecontroleerd en beheerd als onderdeel 
van een coherent print-ecosysteem, met 
dezelfde beveiligingsniveaus voor alle 
apparatuur.  



BREID UW PRINT-
ECOSYSTEEM UIT

Voer in een handomdraai 
printtaken uit via een intuïtief, 
aanpasbaar 5-inch LCD-
touchscreen. 
Veelvoorkomende taken zijn 
rechtstreeks vanaf het 
beginscherm toegankelijk. 

Hoewel A3-printers met een hogere productie geschikt kunnen 
zijn voor uw hoofdkantoor, zijn voor kleine teams, thuis en 
satellietkantoren apparaten nodig die geld besparen en weinig 
ruimte in beslag nemen. De i-SENSYS X-serie biedt voordelige, 
uiterst nauwkeurige A4-print- en scanmogelijkheden in een 
compact ontwerp, waardoor ze perfect zijn voor externe 
werkplekken. Zo kunt u de mogelijkheden van uw apparatuur 
uitbreiden om nieuwe, complexe hybride werkomgevingen te 
ondersteunen.
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PRINT EN SCAN VANAF 
ELKE WERKPLEK 
I-SENSYS X-apparaten bieden 
cloudconnectiviteit en integratie met onze 
uniFLOW Online-software, zodat uw 
medewerkers overal toegang hebben tot de 
print-, scan- en samenwerkingstools die ze 
nodig hebben. uniFLOW Online zorgt er ook 
voor dat uw apparaten gemakkelijk zijn te 
beheren en gebruiken. Met de cloudsoftware 
kan uw IT-team al uw apparatuur centraal 
beheren, op meerdere locaties. Met een 
uniforme gebruikerservaring voor alle 
apparatuur zorgt de software er bovendien voor 
dat Canon-apparaten altijd gebruiksvriendelijk 
zijn, waar u ook bent als u ze gebruikt. 

U hebt toegang tot de nieuwste 
technologie voor veilig scannen en printen 
met alle hardware, software en services van 
Canon, waaronder gebruikersverificatie, 
veilig printen, gegevenscodering en 
bescherming van de integriteit van het 
netwerk en apparaten. 



ONDERSTEUN VEILIG HET 
HYBRIDE WERKEN
Het beheer van een gedistribueerd apparatenpark in een gemengde 
print- en digitale omgeving brengt nieuwe beveiligingsuitdagingen met 
zich mee. De i-SENSYS X-serie omvat ingebouwde 
gebruikersverificatie, gegevenscodering, beveiligde opstartopties en 
bescherming van de integriteit van het printnetwerk en het apparaat. 
Dit helpt om uw gegevens en documenten veilig te houden, of u nu 
thuis of in een gedeelde werkruimte werkt.      
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DE i-SENSYS X SERIE
PRODUCTOVERZICHT 

Multifunctionele A4-kleurenprinter 

A4-kleurenprinter 

Zwart-wit A4-printer 

Multifunctionele zwart-wit A4-printer 
i-SENSYS X  
1238i II

i-SENSYS X  
1238iF II

38 PPM 900 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T08

38 PPM 900 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T08

i-SENSYS X  
C1333iF

i-SENSYS X  
C1333i

MODEL SUFFIX
Kleurenapparaat

Scannen en verzenden

Fax

Printer

C

P/Pr

PPM
Pagina's per 
minuut

RMPV
Aanbevolen 
maandelijks 
printvolume

MAX. PC
Maximale 
papiercapaciteit

Toner
Tonercartridge

i

F

27  
PPM

750 - 
4.000
RMPV

Toner
T09

850 
Max. PC

33 PPM 850 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T12

33 PPM 850 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T12

i-SENSYS X  
C1333P

33 PPM 850 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T12

i-SENSYS X  
C1538P 

i-SENSYS X  
C1533P

38 PPM 2.300 Max. PC

1500-5000 RMPV 

Toner T10 en T10L

33 PPM 2.300 Max. PC

1000-5000 RMPV 

Toner T10 en T10L

i-SENSYS X 
1643P

43 PPM 2.300 Max. PC

2000-7500 RMPV 

Toner T06

71 PPM 4.400 max. PC

4.000 - 20.000 RMPV 

Toner T15

61 PPM 4.400 max. PC

3.000 - 16.000 RMPV 

Toner T15

i-SENSYS X 
1861P

i-SENSYS X  
1238Pr II

i-SENSYS X  
1238P II

38 PPM 900 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T08

38 PPM 900 Max. PC

750-4000 RMPV 

Toner T08

i-SENSYS X 
1871P



ORIGINELE i-SENSYS X-TONER 

10 0%  
RECYCLING EN 
HERGEBRUIK VAN 
GERETOURNEERDE CANON-
TONERCARTRIDGES

Originele I-SENSYS X-toner is ontworpen om u de 
uitstekende prestaties en hoogwaardige prints te 
bieden die u van Canon verwacht.

Vertrouw op de originele i-SENSYS X-toner van 
Canon voor prints die lang mooi blijven. 

De aanduiding ‘voor gebruik in Canon-producten’ 
betekent niet dat het om een originele Canon-
cartridge gaat. Kijk bij aanschaf van een Canon-
cartridge altijd naar het hologram met veranderende 
kleuren en het originele Canon-logo op de 
verpakking. Alleen dan bent u verzekerd van de beste 
printkwaliteit met uw Canon-printer of 
multifunctioneel apparaat. 

Hoge kwaliteit

Eenvoudig in 
gebruik

Slimme 
tonercartridge

Snel en met lange 
levensduur

Compact en 
grote capaciteit

Automatische 
verwijdering van de 

tonerverzegeling

Canon werkt samen met klanten om ervoor te 
zorgen dat Canon-producten op de juiste manier 
worden gerecycled, waardoor de impact op het 
milieu en de lokale gemeenschap wordt 
verminderd. 

Canon's betrokkenheid en bijdrage aan het milieu 
en de wereldgemeenschap vormen een integraal 
onderdeel van haar managementstructuur, 
productontwerp, productie- en bedrijfscultuur. 
Bezoek onze website voor meer informatie over 
het retourneren van cartridges.



BEZOEK ONZE WEBSITE  
VOOR ALLE PRODUCTEN EN 
ACCESSOIRES VAN DE i-SENSYS X-SERIE
www.canon.nl/business/products/office-printers/

Canon Inc.
canon.be

Canon Nederland N.V.
canon.nl
Dutch edition 
© Canon Europa N.V., 2022

https://www.canon.nl/business/products/office-printers/

