
Seria iR1020 
(A4)
iR1020J, iR1020, iR1024A, 
iR1024F, iR1024i, iR1024iF.

imageRUNNER 
2500 Seria (A3)
imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 
2530/i, 2535/i, 2545/i.

you can

Kompaktowe  
czarno-białe drukarki 
wielofunkcyjne dla 
małych i średnich grup 
roboczych.



Biznes nigdy nie wyglądał 
lepiej w czerni i bieli.

Wielki efekt, mały rozmiar.
Teraz możesz mieć pewność, że Twoja firma zrobi duże wrażenie  
– przy minimalnym wysiłku. Zarówno urządzenia z serii iR1020/1024, jak  
i z serii imageRUNNER 2500 stanowią połączenie poszczególnych funkcji 
urządzeń biurowych zamknięte w niewielkich rozmiarach różnych modeli 
zapewniających wysokiej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie  
i przesyłanie.

Rób więcej za mniej.
Seria kompaktowych i przystępnych cenowo czarno-
białych urządzeń wielofunkcyjnych stanowi wydajne 
połączenie kluczowych funkcji drukowania, kopiowania, 
skanowania i wysyłania przy zachowaniu niskiego kosztu 
posiadania. 

Dzięki swej wszechstronności urządzenia te są idealne dla 
użytkowników indywidualnych, małych zespołów i grup 
roboczych o najwyższych wymaganiach. Umożliwiają one 
codzienne czarno-białe drukowanie, kopiowanie, kolorowe 
skanowanie, zapewniając jednocześnie zaawansowane 
funkcje bezpośredniego wysyłania na adres e-mail  
i do folderu sieciowego. Dzięki wyjątkowo krótkiemu 
czasowi reakcji, najlepszej w swojej klasie wydajności 
energetycznej i automatycznemu drukowi dwustronnemu, 
urządzenia te oszczędzają czas i pieniądze, nie obciążając 
przy tym środowiska naturalnego.

Zwiększ swoją wydajność dzięki funkcji Colour 
i-Send*.
Funkcja Colour i-Send zwiększa produktywność  
i redefiniuje biznesowe procesy, umożliwiając 
użytkownikom szybkie i wydajne skanowanie w kolorze 
bezpośrednio do szeregu różnych lokalizacji, w tym  
do folderu sieciowego, serwera FTP i na adres e-mail.

Dlaczego warto używać funkcji Colour i-Send?
• Oszczędność czasu: jednoczesne wysyłanie do wielu 

różnych lokalizacji docelowych

•  Lepsza jakość: dokumenty można wysyłać w kolorze,  
co stanowi przewagę nad tradycyjnym faksem 

• Większa elastyczność: dokumenty można przesyłać 
pocztą elektroniczną bezpośrednio z poziomu 
urządzenia 

• Szybkość i niezawodność: można używać zarówno łączy 
internetowych, jak i tradycyjnych łączy telefonicznych 

• Oszczędność miejsca: wszystkie urządzenia 
charakteryzują się niewielkimi rozmiarami

• Niskie koszty: nigdy więcej wysokich rachunków  
od kurierów

• Łatwe wysyłanie bezpośrednio na adres e-mail: adresy 
mogą być automatycznie pobierane z systemu Active 
Directory (aktywna książka telefoniczna/adresowa)**

* i-Send występuje tylko w wyselekcjonowanych modelach 
** Występuje tylko w modelu imageRUNNER 2500



Dodatkowe rozwiązania i oprogramowanie.

Większa wydajność w krótszym czasie.

Błyskawiczna produkcja wydruków i kopii dzięki prędkości 
drukowania do 45 stron/min.*, czasowi uzyskania 
pierwszej kopii wynoszącemu tylko 3,9 sek.** oraz 
znakomitemu czasowi reakcji, również w czasie 
wychodzenia z trybu uśpienia.

Niezawodność gwarantowana przez markę Canon.
Jako uzupełnienie dla swoich czarno-białych urządzeń 
wielofunkcyjnych zapewniających niezmienną, wysoką 
jakość druku i niezawodne działanie, firma Canon oferuje 
szereg usług i opcji pomocy technicznej, które zapewnią 
ciągłość działania Twojego biznesu. 

Światowej klasy usługi oferowane przez firmę Canon 
gwarantują spokój ducha, obejmując profesjonalną 
instalację, szkolenie i obsługę serwisową na miejscu pracy 
urządzenia, a także wcześniej określone umowy SLA 
(service level agreement). A przy naliczaniu opłat  
po kliknięciu, płacimy tylko za to, co faktycznie 
wydrukowano, co pozwala na lepszą kontrolę wydatków.

Innym sposobem uniknięcia wszelkich problemów jest 
Easy Service Plan – plan łatwego serwisowania firmy 
Canon. Obejmuje on instalację, serwis na miejscu pracy 
urządzenia i ryczałtowe opłaty serwisowe. Każdemu 
zakupowi kompaktowej czarno-białej drukarki Canon 
towarzyszy szereg usług i opcji pomocy technicznej, które 
można idealnie dopasować do działalności prowadzonej 
przez nabywcę urządzenia.
* modele imageRUNNER 2545/i
** modele imageRUNNER 2535/i, 2545/i

1 Modele iR1020, iR1024A, iR1024F wymagają opcjonalnego sterownika PCL i interfejsu sieciowego 
2 Wymaga opcjonalnego modułu MIND

Seria iR1020/1024 Seria imageRUNNER 2500

e-Maintenance
Wydłużenie czasu pracy urządzenia 
dzięki: automatycznym odczytom 
wskazań urządzeń pomiarowych, 
zdalnej diagnostyce, zarządzaniu 
materiałami eksploatacyjnymi,  
profilom użycia urządzenia

31 3

iW Management Console (iWMC)
Zarządzanie, monitorowanie  
i kontrolowanie wielu podłączonych  
do sieci urządzeń z jednego punktu 
kontrolnego

3 3

uniFLOW Output Manager
Rozliczanie, tworzenie kart zleceń  
(job tickets), bezpieczne drukowanie  
i zarządzanie przepływem pracy  
w jednym spójnym pakiecie

32 32



Canon seria iR1020/1024 – kompaktowa produktywność  
w formacie A4.
Wygodnie ulokowane na biurku, drukarki Canon z serii iR1020/24 szybko 
wydrukują, skopiują i prześlą faksem czarno-białe dokumenty. Umożliwiają 
skanowanie i wysyłanie dokumentów w kolorze.

Szybko, wydajnie, produktywnie.
Drukarki Canon iR1020/24 spełniają konkretne wymagania 
małych przedsiębiorstw lub grup roboczych potrzebujących 
kompaktowych i tanich w użyciu wielofunkcyjnych rozwiązań. 
Pozwalają one na drukowanie 20 – 24 stron na minutę oraz  
na skanowanie i przesyłanie* informacji bezpośrednio z poziomu 
urządzenia w różnych formatach. Pojemność podajnika papieru 
wynosząca maksymalnie 1100 arkuszy** zmniejsza liczbę 
przerw w pracy.

Oszczędzaj miejsce.
Małe rozmiary urządzenia oznaczają, że nie musisz zajmować 
cennej powierzchni podłogi lub biurka różnymi urządzeniami 
– wszystkie czynności, których potrzebujesz, wykona jedno 
kompaktowe urządzenie. 

Oszczędzaj energię i papier.
W efekcie starań firmy Canon na rzecz obniżenia wpływu  
na środowisko modele te automatycznie przechodzą  
w oszczędzający energię tryb uśpienia, gdy nie są używane.  
W momencie, kiedy znów są potrzebne, odzyskanie pełnej 
funkcjonalności zajmuje im kilka sekund. Zużycie energii  
w trybie uśpienia: jedynie 5 W. Dwustronne drukowanie  
w standardzie pozwala oszczędzać papier i maksymalizuje 
oszczędności finansowe.

Najniższe ceny,  
najwyższa jakość  
wydruków A4.

* Funkcja i-Send dostępna w modelach iR1024i i iR1024iF
** W tym opcjonalna kaseta na papier

iR1024A
• Drukowanie/kopiowanie  

z prędkością do 24 stron  
na minutę

• Automatyczny podajnik 
dwustronnych dokumentów 
(DADF)

• Skanowanie kolorowych 
dokumentów

iR1020
• Drukowanie/kopiowanie  

z prędkością do 20 stron  
na minutę

• Łatwe do umieszczenia    
na biurku

• Skanowanie kolorowych 
dokumentów

iR1020J
• Kopiowanie z prędkością  

do 20 stron na minutę



Dlaczego warto kupować oryginalne materiały 
eksploatacyjne Canon? 
Tylko oryginalne materiały eksploatacyjne Canon gwarantują 
optymalną wydajność urządzeń oraz najwyższą jakość 
produkcji.

iR1024F
• Drukowanie/kopiowanie/

faksowanie z prędkością  
do 24 stron na minutę

• DADF

• Wbudowany modem 
umożliwiający szybkie 
faksowanie

• Pamięć na 200 numerów 
faksów

• Skanowanie kolorowych 
dokumentów

iR1024i
• Drukowanie/kopiowanie/

skanowanie/wysyłanie  
z prędkością do 24 stron  
na minutę

• DADF

• Skanowanie kolorowych 
dokumentów

• Przesyłanie skanowanych 
dokumentów pocztą 
elektroniczną bezpośrednio  
do odbiorcy

• Drukowanie (PCL)

iR1024iF
• Drukowanie/kopiowanie/

skanowanie/faksowanie/
wysyłanie z prędkością  
do 24 stron na minutę

• DADF

• Skanowanie kolorowych 
dokumentów

• Przesyłanie skanowanych 
dokumentów pocztą 
elektroniczną bezpośrednio  
do odbiorcy

• Drukowanie PCL

C-EXV18 Toner
Biznes nigdy nie wyglądał lepiej 
w czerni i bieli – zwłaszcza przy 
zastosowaniu naszego 
oryginalnego tonera.

 Standard       Opcja

Ten model nie 
jest standardowo 
wyposażony  
w kasetę  
(dostępna w opcji)

Kopiowanie Drukowanie DADF Faks Skanowanie Sieć i-Send

iR1020J 20 str./min.

iR1020 20 str./min.

iR1024A 24 str./min.

iR1024F 24 str./min.

iR1024i 24 str./min.

iR1024iF 24 str./min.



Większa produktywność grupy 
roboczej dzięki jednemu 
łatwemu w obsłudze urządzeniu 
wielofunkcyjnemu.
Seria imageRUNNER 2500.
• Urządzenia łatwe w obsłudze dzięki ekranowi dotykowemu 

wysokiej jakości

• Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i wysyłanie* bezpośrednio 
do folderu sieciowego lub na adres e-mail

• Bardzo krótki czas reakcji – system szybkiego wznawiania pracy  
i produkcja pierwszej kopii już po 3,9 sek.**

• Niski koszt użytkowania

• Urządzenia odpowiednie dla grup roboczych intensywnie 
wykorzystujących drukowanie – pojemność podajnika papieru  
do 2300 arkuszy

• Oszczędność energii i papieru – pobór mocy w trybie uśpienia  
to jedynie 1,5 W. Standardowo automatyczny druk dwustronny

• Płynna integracja z istniejącymi systemami – dzięki obsłudze  
języków PCL i (opcja) PS

• Wygodne opcje wewnętrznego zszywania i układania

• Zdalne zarządzanie i monitorowanie za pomocą oprogramowania 
iWMC

Prostota i wszechstronność.
Wszystkie modele cechują się łatwością obsługi dzięki wyposażeniu 
w wysokiej jakości ekran dotykowy 5,7”/14,47 cm i intuicyjne menu. 
Wysyłanie* bezpośrednio na adres e-mail jest szybkie i łatwe dzięki 
automatycznemu pobieraniu adresów z systemu Active Directory. 
Wysokiej jakości format plików PDF firmy Canon charakteryzujący się 
wysokim stopniem kompresji to idealne rozwiązanie problemu 
przesyłania i udostępniania dokumentów przy pomocy poczty 
elektronicznej.

Szybkość i wydajność.
Druk z prędkością do 45 str./min.** i wyjątkowo krótki czas reakcji 
zapewniają wykonywanie nawet dużych zadań drukowania na czas. 
Kompaktowa i zwarta budowa mieszcząca maksymalnie 2300 arkuszy 
papieru w podajniku sprawia, że te czarno-białe urządzenia idealnie 
sprawdzą się w intensywnie wykorzystujących druk małych grupach 
roboczych.

Łatwe zarządzanie.
Wszystkie urządzenia z tej serii można łatwo podłączyć do sieci,  
co pozwala korzystać z zalet systemu iWMC do zarządzania całą flotą 
urządzeń i jej monitorowania z jednego punktu. Funkcja Department 
ID Management kontroluje najważniejsze ustawienia i pomaga 
monitorować koszty drukowania.

Większa wygoda.
Funkcja skanowania do USB* umożliwia szybkie i wygodne skanowanie 
dokumentów bezpośrednio do pamięci USB, bez potrzeby używania 
komputera. Automatyczne, wewnętrzne opcje wykończeniowe, w tym 
zszywanie i układanie dokumentów, również przyczyniają się  
do oszczędności czasu i wyższej produktywności.

Niski wpływ na środowisko.
Najlepsza w swojej klasie wydajność energetyczna: urządzenia tej 
serii zużywają jedynie 1,5 W w trybie uśpienia, a opatentowana 
technologia firmy Canon zapewnia wyjątkowo krótki czas reakcji, 
nawet w czasie wychodzenia z trybu uśpienia. Zużycie energii 
w trybie uśpienia: jedynie 1,5 W.

* Standard w modelach z oznaczeniem „i”, opcja w modelach bez oznaczenia „i”
** Modele imageRUNNER 2535/i, 2545/i



Urządzenia Canon serii imageRUNNER 2500 – przesyłaj informacje 
we właściwym stylu. 
Seria imageRUNNER 2500 firmy Canon obejmuje 10 modeli charakteryzujących się różną 
prędkością pracy i różnymi opcjami konfiguracyjnymi. Pozwalają spełnić różnorodne 
wymagania dużo drukujących małych i średnich grup roboczych. Od szybkiego 
codziennego czarno-białego drukowania po zaawansowane cyfrowe przesyłanie 
dokumentów – z wszystkim poradzi sobie jedno urządzenie.

Toner

• Standard      ° Opcja

Biznes nigdy nie wyglądał lepiej w czerni  
i bieli – zwłaszcza przy zastosowaniu 
naszych oryginalnych tonerów: C-EXV33  
do modeli imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 
2530/i i C-EXV32 do modeli 
imageRUNNER 2535/i i 2545/i.

modele imageRUNNER bez oznaczenia „i” modele imageRUNNER z oznaczeniem „i”

2520 2525 2530 2535 2545 2520i 2525i 2530i 2535i 2545i
Szybkość 
(str./min) 20 25 30 35 45 20 25 30 35 45

Standardowa 
pojemność 
podajnika 
papieru

250 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 250 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550

Sieć • • • • • • • • • •
Kopiowanie • • • • • • • • • •
Kolorowe 
skanowanie • • • • • • • • • •
Drukowanie 
(UFRII-LT) • • • • • • • • • •
Drukowanie  
(PCL) ° ° ° ° ° • • • • •
DADF ° ° ° ° ° • • • • •
i-Send ° ° ° ° ° • • • • •
Skanowanie 
do pamięci 
USB

° ° ° ° ° • • • • •
Drukowanie 
(emulacja 
PostScript)

° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Faks ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Maksymalna 
pojemność 
podajnika 
papieru

2,000 2,300 2,300 2,300 2,300 2,000 2,300 2,300 2,300 2,300

Wewnętrzny 
moduł 
wykańczania

° ° ° ° ° ° ° ° ° °



Specyfikacja: Seria iR1020/iR1024

Specyfikacja: Seria imageRUNNER 2500
Typ

Maksymalny rozmiar 
oryginału

Rozmiar kopii 
Szybkość kopiowania /

drukowania (tryb 
czarno-biały)

Powiększenie 
Czas pierwszej kopii

Czas nagrzewania 
Wielokrotne kopie/

wydruki
Drukowanie dwustronne 

Pojemność podajnika

Procesor 
Pamięć

Nabiurkowa lub wolnostojąca (połączony tryb skanera-kopiarki)

A3
Kaseta: A5R–A3, Podajnik ręczny: A5R–A3, koperty

A4: 2545i/2545: 45 str./min., 2535i/2535: 35 str./min., 2530i/2530: 
30 str./min.,
2525i/2525: 25 str./min., 2520i/2520: 20 str./min.
A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22 str./min., 2535i/2535/2530i/2530/25
25i/2525/2520i/2520: 15 str./min. 
Zoom: 25-400%, Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
3,9 sek.: 2545/35; 5,4 sek.: 2530/25; 6,4 sek.: 2520 
30 sek.

1 do 999 arkuszy
Standard
Standardowa: 2 kasety x 550 arkuszy (80 g/m2), 1 kaseta x 250 arkuszy 
tylko w przypadku modeli imageRUNNER 2520i/2520)
Kaseta 1: 550 arkuszy (80 g/m2), (250 arkuszy w przypadku modeli 
2520i/2520) Kaseta 2: 550 arkuszy w przypadku 2525/i, 2530/i, 
2535/i, 2545/i tylko Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5),  
50 arkuszy (A3) Opcjonalnie: 550 arkuszy x 2 kasety, 550 arkuszy x 1 kaseta 
tylko w przypadku modeli imageRUNNER 2520/2520i
Całkowita pojemność: 2300 arkuszy (2000 arkuszy w przypadku modeli 
2520i / 2520) 
Canon Custom Processor, 400MHz
512 MB (modele z oznaczeniem „i”), 256 MB (modele bez oznaczenia „i”)

Interfejs 
Zasilanie 

Pobór mocy

Wymiary (szer./dł./wys.)

Waga

Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (modele 45/35 str./min.), 220-240V AC, 
50/60Hz, 3,3A (modele 35/30/20 str./min.)
1,827kW (modele 45/35 str./min.), 1,345kW (modele 30/25 str./min.), 
1,542kW (model 20 str./min.)
2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 907mm  
(z podajnikiem DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806mm, 
565 x 689 x 896mm (z podajnikiem DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 
681mm, 565 x 689 x 771mm (z podajnikiem DADF)
2545i/2535i: Około 78,4kg, 2545/2535: Około 70,5kg
2530i/2525i: Około 77,5kg, 2530/2525: Około 68,0kg
2520i: Około 56,0kg, 2520: Około 50,5kg

SPECyFikACJA 
DRUkOWANiA

PDL

Rozdzielczość 
Procesor
Czcionki

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Interfejs 
Protokół sieciowy

Skanowanie z komputera

UFRII-LT, PCL5e/6 (standard w modelach z oznaczeniem „i”, opcja  
w modelach bez oznaczenia „i”), emulacja PostScript level 3 (opcja)
600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tylko sterownik UFRll-LT)
Canon Custom Processor, 400MHz
PS Fonts: Roman 136; PCL Fonts: Roman 93

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, 
Mac OS X (10.4 lub nowszy), Linux
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, obsługa protokołu 
IPv4/IPv6
Sterownik sieciowy TWAIN

SPECyFikACJA 
WySyŁANiA/ZESTAW 

DO WySyŁANiA  
W kOLORZE y1

Szybkość skanowania 
(A4, 300 dpi, tryb 

czarno-biały/kolorowy)
Rozdzielczość 

skanowania
Miejsca docelowe

Książka adresowa 
Format plików

(standard w modelach z oznaczeniem „i”, opcja w modelach bez 
oznaczenia „i”)

45/34obrazów/min. (modele 45/35str./min.), 25/13obrazów/min. 
(modele 30/25/20str./min.) 

Tryb czarno-biały: do 600 x 600dpi, tryb kolorowy: do 300 x 300dpi
Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), brama iWDM, 
pamięć USB
Lokalna (maks. 500)
TIFF, JPEG, PDFo wysokim stopniu kompresji, PDF z możliwością 
wyszukiwania (przy zastosowaniu opcji PDF z możliwością wyszukiwania C1)

Typ
Maksymalny rozmiar 

oryginału
Rozmiar kopii
Rozdzielczość

Szybkość kopiowania /
drukowania

Powiększenie
Czas pierwszej kopii

Czas nagrzewania

Wielokrotne kopie/wydruki
Drukowanie dwustronne

Gramatura papieru

Kaseta
Pojemność podajnika

Standardowo
Opcjonalnie

Procesor
Pamięć

Desktop

A4
Kaseta: A4, Podajnik ręczny: A5–A4, koperty
Kopiowanie: 600dpi x 600dpi 
Drukowanie: odpowiednik 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT),  
256 odcieni

A4: 20 kopii/min. (iR1020J/1020), 24 kopie/min. 
(iR1024A/24F/24i/24iF)
Z podajnika ręcznego 23 str./min. (iR1024A/24F/24i/24iF)
Zoom: 50-200%, Stałe: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
8,0 sek. lub mniej (iR1020J/1020), 12,0 sek. lub mniej
(iR1024A/24F/24i/24iF)
Poniżej 13,5 sek. (iR1020J), poniżej 16 sek. (iR1020/24A/24F)
Poniżej 19 sek. (iR1024i/24iF)
1 do 99 arkuszy
(Standardowo we wszystkich modelach) Automatyczne bezstosowe
Kaseta: 64–90g/m2, Podajnik ręczny: 56–128g/m2

Drukowanie dwustronne: 64–80g/m2

A4

500 arkuszy x 1 kaseta, Podajnik ręczny: 100 arkuszy
500 arkuszy x 1 kaseta, maks. łączna pojemność podajnika: 1100 arkuszy
Canon Custom Processor, 192MHz
64MB (iR1020J), 128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)

Interfejs

Zasilanie  
Pobór mocy

Wymiary (szer./dł./wys.)

Waga

iR1020J USB2.0
iR1020/24A/24F opcjonalnie Ethernet (100Base-TX/10Base-T) , USB2.0
iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
220V AC do 240V AC ±10% (50/60Hz)
Maks. 1023W
520 x 457 x 378mm (iR1020J/20)
520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Około 22,0kg (iR1020J/20) 
Około 24,1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)

FUNkCJA WySyŁANiA1

Szybkość skanowania  
z DADF

Rozdzielczość skanowania

Miejsca docelowe
Książka adresowa

Format pliku

Tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. A4 300dpi; tryb kolorowy:  
6 obrazów/min. A4 300dpi 
Tryb czarno-biały: do 600 x 600dpi; tryb kolorowy: do 300 x 300dpi 
(PDF o wysokim stopniu kompresji)
Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), brama iWDM
Lokalna (maks. 200)
TIFF, JPEG, PDF o wysokim stopniu kompresji

FUNkCJA DRUkARki
PDL

Rozdzielczość
Pamięć

Procesor

Czcionki
Obsługiwane systemy 

operacyjne

Interfejs

Protokół sieciowy

UFRII LT (w standardzie dla modeli iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 
5e/6 (w standardzie dla modeli iR1024i/24iF)
Odpowiednik 1200 dpi x 600dpi (PCL, UFRII LT)
128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF)
Canon Custom Processor, 192 MHz (wykorzystuje procesor jednostki 
centralnej)
Roman113 (w tym czcionki kodów kreskowych)

PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/
Mac OS X 10.2.8 lub nowszy
iR1020/24A/24F opcja: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), standard: 
USB 2.0iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 
TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

DADF2

Rozmiar papieru
Gramatura papieru 

Szybkość skanowania 
(maks.)

A4R, A5R, A5
50–105g/m2

Od A5R do A4: 50 arkuszy (80g/m2)
Kopiowanie iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20 obrazów/min.
Skanowanie tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. A4 300 dpi; tryb 
kolorowy: 6 obrazów/min. A4 300dpi

iNNE AkCESORiA Podstawa dla urządzeń iR1020/24, Kasetowy moduł podajnika 
papieru N2, Kaseta AD1, Czytnik kart E1, Dodatek do czytnika kart 
pamięci D2, Adapter NW IF – IN-E11 (w standardzie dla modeli 
iR1024i/24iF), Zestaw PCL Kit wW standardzie dla modeli 
iR1024i/24iF)

1 W standardzie tylko dla modeli iR1024i/24iF   2 W standardzie dla modeli iR1024A/24F/24i/24iF

PODAJNik DADF-AA1
Rozmiar papieru

Gramatura papieru
Maks. liczba oryginałów

Szybkość skanowania 
(maks.)

Wymiary (szer./dł./wys.)
Waga

do modeli imageRUNNER 2545/2535
A3, A4, A4R, A5, A5R
Jednostronny: 42 do 128g/m2, Dwustronny: 50 do 128g/m2

100 arkuszy (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m2), 50 arkuszy (A3: 80g/m2)
Kopiowanie: 45obrazów/min. (A4, 600 x 600dpi)  
Skanowanie: 45/34 obrazów/min.
565 x 540 x 137mm
Około 7,9kg

PODAJNik DADF-AB1
Rozmiar papieru

Gramatura papieru 
Maks. liczba oryginałów

Szybkość skanowania 
(maks.)

Wymiary (szer./dł./wys.)
Waga

do modeli imageRUNNER 2530/2525/2520
A3, A4, A4R, A5, A5R
Jednostronny: 37 do 128g/m2, Dwustronny: 50 do 128g/m2

50 arkuszy (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m2), 25 arkuszy (A3: 80g/m2)
Kopiowanie: 25obrazów/min. (A4, 600 x 600dpi: tryb czarno-biały) 
Skanowanie: 25/13obrazów/min. 
565 x 544 x 126mm
Około 7,0kg

PODAJNik 
kASETOWy-W1

Typ
Rozmiar papieru

Pojemność podajnika  
i gramatura papieru

Wymiary (szer./dł./wys.)
Waga

do modeli imageRUNNER 2520/i

Regulowane szuflady ładowane od przodu
A3, A4, A4R, A5R, rozmiar niestandardowy 139,7 do 297mm x 182 do 432mm

550 arkuszy (80g/m2) x 1 kaseta, 64 do 90g/m2

565 x 680 x 97mm
Około 12,8kg

PODAJNik 
kASETOWy-AE1

Typ
Rozmiar papieru 

Pojemność podajnika  
i gramatura papieru

Wymiary (szer./dł./wys.)
Waga

do wszystkich modeli

2 regulowane szuflady ładowane od przodu
A3, A4, A4R, A5R, rozmiar niestandardowy 139,7 do 297mm x 182 do 432mm
 
550 arkuszy (80g/m2) x 2 kasety, 64 do 90g/m2

565 x 680 x 248mm
Około 24,0kg

WEWNĘTRZNy 
MODUŁ 

WykAŃCZANiA-B1 
Liczba tac

Pojemność tacy
Pozycja zszywania

Wydajność zszywacza
Waga

do wszystkich modeli

Jedna taca (opcjonalnie druga taca; dodatkowa taca wewnętrznego modułu 
wykańczania B1)
A4-A5R: 1000 arkuszy, A3, A4R: 500 arkuszy
W rogu, podwójnie
A4: 50 arkuszy x 30 zestawów, A4R/A3: 30 arkuszy x 15 zestawów
Około 12,5kg

TACA iNNER 2-WAy 
TRAy-G1

Liczba tac
Pojemność tacy

Waga

do wszystkich modeli

Dwie tace
Taca A: 250 arkuszy (A4), 100 arkuszy (A3), Taca B: 100 arkuszy (A4),  
50 arkuszy (A3)
Około 0,6kg

iNNE AkCESORiA Pokrywa szyby typu P, Pokrywa szyby typu Q, Pojemnik z atramentem  
do stempli C1, Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1, Serwer 
wydruków PCL AF1, Serwer wydruków PS AF1, Karta drukowania kodów 
paskowych B1, Karta faksowa Super G3 AG1, Kaseta FL AJ1, Kaseta FL AK1, 
Kaseta FL AL1, Element dystansowy kasety A1, Podajnik kopert D1, 
Podstawa dla urządzeń imageRUNNER 2500, Moduł drukowania 
dwustronnego B1, Zszywacz J1, Taca na dokumenty J1, Zasilacz U1, 
Dodatek do czytnika kart pamięci D3, Czytnik kart pamięci Canon E1, 
3-portowy interfejs urządzeń USB A1, Kabel interfejsu CCVI A1, Czarny toner 
C-EXV33 (imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i), Czarny toner C-EXV32 
(imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i)

Niektóre obrazy stanowią imitację dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały opracowane  
na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu 
zostały opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo 
do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. ™ i ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów 
są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów  
na poszczególnych rynkach i/lub w krajach.


