
iR2200
W PE£NI WIELOFUNKCYJNY

SYSTEM DRUKOWANIA

Funkcje kopiowania, drukowania,
skanowania oraz wysy³ania faksów

• 
Wydajnoœæ 22 strony na minutê



Wydajnoœæ 22 strony na minutê

Wielofunkcyjny system kopiowania, drukowania, 
skanowania oraz wysy³ania faksów

Zwarta, ergonomiczna konstrukcja

Wielofunkcyjny serwer obrazu

Prosta i efektywna obs³uga

Pojemne urz¹dzenia do podawania papieru

Elastyczne urz¹dzenia do wykañczania wydruków



Wspania³a jakoœæ obrazów

Ten bêd¹cy w stanie wykonywaæ 22 strony na minutê
cyfrowy system pozwala na otrzymanie wysokich
jakoœciowo tekstów oraz obrazów o 256 odcieniach
w rozdzielczoœci równowa¿nej 1200 x 600 dpi dla
kopiowania oraz 2400 x 600 dpi dla drukowania.
Pozbawiony poœrednich elementów zespó³ dupleksu
pozwala na wydajne, dwustronne drukowanie. Szybkoœæ
zosta³a w doskona³y sposób zharmonizowana
z technologi¹ utrwalania ‘na ¿¹danie’, co w znacznym
stopniu przyczynia siê do obni¿enia zu¿ycia energii.

Wydajne przesy³anie faksów

System iR2200 jest w stanie stawiæ czo³a wszystkim
zadaniom faksowania. G³ówn¹ zalet¹ tego rozwi¹zania
jest zdolnoœæ obs³ugi formatu A3, a tak¿e mo¿liwoœæ
skorzystania z zespo³u dupleksu oraz urz¹dzenia
wykañczaj¹cego. Oprócz poprawionej wydajnoœci uk³ad
taki rozwi¹zuje problem zakupu wyspecjalizowanych
urz¹dzeñ zmniejszaj¹c w ten sposób Pañstwa nak³ady
inwestycyjne.

Wielofunkcyjny serwer obrazu

Unikaln¹ funkcj¹ systemu jest zdolnoœæ zapisywania
zeskanowanych dokumentów na twardym dysku oraz
drukowania plików bezpoœrednio z tego dysku.
U¿ytkownicy mog¹ dostosowywaæ do swoich potrzeb ich
w³asne ‘skrytki pocztowe’, jak równie¿ maj¹ mo¿liwoœæ
³¹czenia, edytowania i zapisywania dokumentów w celu
póŸniejszego ich wydrukowania i to bezpoœrednio ze
Swojej przegl¹darki. Dokumenty mo¿na dodatkowo
zabezpieczaæ has³em, które gwarantuje zachowanie
ca³kowitej poufnoœci drukowania.

Wydajne drukowanie

Jako wydajna, wielofunkcyjna drukarka iR2200
w znacznym stopniu usprawnia przep³yw dokumentów
w biurze. Opcjonalne emulacje PostScript® oraz PCL
maj¹ za zadanie zwiêkszenie szybkoœci dzia³ania ca³ego
systemu. Dodatkowo urz¹dzenie to posiada mo¿liwoœæ
drukowania na formacie A3, a tak¿e wyposa¿one jest
w bardzo wygodne funkcje dupleksu oraz kompletnego
wykañczania wydruków. Mo¿liwoœæ drukowania w sieci
pozwala na zarz¹dzanie dokumentami ca³ej firmy.



Kompaktowa i trwa³a konstrukcja

Nowatorska architektura, skupiaj¹ca w sobie kopiarkê
oraz urz¹dzenie wykañczaj¹ce i APD (Automatyczny
Podajnikiem Dokumentów), sprawia ¿e system iR stanowi
bardziej zwart¹ konstrukcjê ni¿ jakiekolwiek inne
dostêpne na rynku konkurencyjne urz¹dzenie. Takie
rozwi¹zanie powoduje, i¿ urz¹dzenie to jest jeszcze
bardziej trwa³e i niezawodne. System iR wyposa¿ony jest
tak¿e w du¿y zakres ró¿norodnych funkcji pocz¹wszy od
mo¿liwoœci zmniejszania/powiêkszania w zakresie od
25% od 800% a skoñczywszy na wygodnych w u¿yciu

funkcjach edycji.

Wyj¹tkowa prostota obs³ugi

Urz¹dzenie to wyposa¿ono w intuicyjny wyœwietlacz
dotykowy, dziêki któremu obs³uga staje siê
niewiarygodnie prosta. To jednak nie wszystkie cechy
wp³ywaj¹ce na komfort obs³ugi. Alternatyw¹ dla
sterowania z wyœwietlacza jest przejrzysty interfejs
u¿ytkownika, który pozwala osobom obs³uguj¹cym na
sterowanie procesem prosto z komputera. W tym
przypadku sterowanie odbywa siê poprzez przegl¹darkê.
Takie rozwi¹zania stwarzaj¹ mo¿liwoœæ prostego
sterowania, kontrolowania oraz sprawdzania systemu
efektem czego jest nieskomplikowane i bezproblemowe
kierowanie zadaniami wydruków w ca³ej sieci.

Pe³ny zakres funkcji 
wykañczaj¹cych
Zastosowanie ró¿norodnych, opcjonalnych urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do koñcowej obróbki wydruków ma na celu
podniesienie wydajnoœci ca³ego procesu. Jednym z takich
urz¹dzeñ jest wewnêtrzna tacka dwukierunkowa,
wykorzystanie której gwarantuje, ¿e wyprowadzane kopie,
wydruki oraz faksy nie zostan¹ pomieszane. Zabudowane
w systemie urz¹dzenie wykañczaj¹ce oferuje funkcje
sortowania oraz zszywania nie zajmuj¹c przy tym
dodatkowego miejsca potrzebnego na zainstalowanie
takiego samego, lecz oddzielnie do³¹czanego urz¹dzenia.
Do ca³ego zestawu mo¿na do³¹czyæ zespó³ dziurkuj¹cy
oraz zszywacz-urz¹dzenie wykañczaj¹ce, które s³u¿y do
tworzenia profesjonalnych broszur.

Wielorakie urz¹dzenia s³u¿¹ce 
do podawania papieru
System ten stwarza mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê
wszystkimi formatami papieru, pocz¹wszy od A5R, a¿ do
formatu A3. Maksymalna pojemnoœæ wszystkich urz¹dzeñ
wynosz¹ca 4,550 arkuszy jest w stanie sprostaæ ¿¹daniom
nawet najbardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników.
Standardowe wyposa¿enie tego systemu stanowi¹ dwie
wysuwane do przodu szuf lady – ka¿da mog¹ca zmieœciæ
500 arkuszy – oraz wielofunkcyjny podajnik na
50 arkuszy. Nie poprzestajmy jednak na tym. Dodatkowe
wyposa¿enie mog¹ stanowiæ dwie szuf lady, do ka¿dej
z których mo¿na w³o¿yæ po 500 arkuszy papieru.
Dope³nieniem wszystkich wy¿ej wymienionych urz¹dzeñ
jest opcjonalna, boczna szuf lada na 2,500 arkuszy, której
stosowanie jest szczególnie polecane przy wykonywaniu
wysokonak³adowych zadañ.



Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie
… wybór nale¿y do Ciebie.
Cztery urz¹dzenia w jednej obudowie to
efektywny ekonomicznie system.

Tak jak pragniesz sprostaæ ma³ym i du¿ym przedsiêwziêciom,

tak potrzebujesz urz¹dzenia zaspokajaj¹cego Twoje specyficzne

wymagania. Teraz istnieje ju¿ idealne rozwi¹zanie dla Pañstwa

problemów, którym jest cyfrowy, wielofunkcyjny system Canon

iR2200. Doœæ powiedzieæ, ¿e jego podstawê stanowi

standardowy modu³ kopiuj¹cy … który mo¿emy póŸniej

rozszerzyæ o zespo³y drukuj¹cy, skanuj¹cy oraz faksuj¹cy.

Wykorzystuj wiêc poszczególne modu³y jak chcesz i kiedy tylko

chcesz.

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ jest nowatorska, jednomodu³owa

konstrukcja, która sprawia, ¿e system ten jest rzeczywiœcie

wielofunkcyjny. Oznacza to, ¿e mo¿ecie Pañstwo rozpocz¹æ

kopiowanie lub wysy³anie faksów w czasie, gdy urz¹dzenie jest

w trakcie procesu drukowania. Tylko takie rozwi¹zanie

gwarantuje maksymaln¹ wydajnoœæ. Do kolejnych zalet tego

systemu zaliczaj¹ siê zindywidualizowany serwer obrazu oraz

wyj¹tkowa jakoœæ cyfrowych wydruków.

Co wiêcej, pod³¹czenie systemu do istniej¹cej sieci umo¿liwi

wszystkim u¿ytkownikom sterowanie procesem bezpoœrednio

z komputerów. Wszystkie te cechy uda³o nam siê zamkn¹æ

w jednej, bardzo zwartej obudowie nadzwyczaj ekonomicznego

urz¹dzenia.
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Funkcje drukowania
Procesor: Procesor w³asny firmy Canon

RAM: 128MB
Jêzyk opisu strony PDL: Emulacja PostScript3 / PCL 5e, XL

Rozdzielczoœæ: 600 x 600dpi, 256 odcieni 
(przy zastosowaniu wyg³adzania
2,400 x 600dpi)

Szybkoœæ drukowania: 22 str./min. dla formatu A4, 16
str./min. dla formatu A3

Format papieru: Maksymalnie A3
Drukowanie dwukierunkowe: Tak

Czcionki PostScript: Roman 136
Czcionki PCL: Roman 80 & Barcode 32
Twardy dysk: 5.1GB

Sposób pod³¹czenia do sieci: Ethernet (10/100BaseT), Token Ring
(opcjonalnie)

Protokó³ sieciowy: TCP/IP
(LPD/LPR/Port9100/IPP/SMB), 
IPX/SPX (serwer druku/NDS/lokalna
drukarka/drukarka sieciowa),
AppleTalk(PAP)

System operacyjny: Windows 95/98/NT4.0/2000/ME,
Macintosh

Funkcje skanowania
Interfejs: Ethernet (10/100BaseT)

Rozdzielczoœæ od 150 do 600dpi, 
256 odcieni

Obszar skanowania: maksymalnie A3
Sterownik: Sterownik sieciowy Twain

™ Wszystkie nazwy firm i/lub produktów s¹ znakami firmowymi i/lub
zastrze¿onymi znakami firmowymi ich poszczególnych w³aœcicieli w swoich

krajach i/lub rynkach.

Firma Canon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych
bez koniecznoœci podawania przyczyn tych zmian.

Dane techniczne iR2200

Typ: Desktop
System kopiowania: Laserowy system suchego nanoszenia

elektrostatycznego
Szklana p³yta robocza: Nieruchoma

Dopuszczalne orygina³y: Arkusze papieru, ksi¹¿ki oraz
przedmioty trójwymiarowe do 2 kg

Maksymalny format 
orygina³u: A3

Formaty kopii: Podawane z szuflady: Od A5 do A3,
podawane rêcznie: od A6 (pocztówki)
do A3

Rozdzielczoœæ skanowania: 600 x 600 dpi / 256 odcieni
Rozdzielczoœæ drukowania: 1200 x 600 dpi (kopiowania),

2400 x 600 dpi (drukowania)
Zmniejszanie/powiêkszanie: 25% - 800% (w przyrostach co 1%)

Szybkoœæ: 22/A4, 16/A3 Czas otrzymania
pierwszej

kopii: Oko³o 5.8 sekundy
Czas nagrzewania siê: 29 sekund lub mniej

Liczba kopii: 1 – 999
Wymiary 

(Szer. x G³. x Wys.): 565 x 678 x 769mm
Masa (kg): 80 kg

Zu¿ycie energii: 1.35kW lub mniej
System utrwalania: Na ¿¹danie

Papier: Podawany z szuflady: Od 64 do
80 g/m², podawany z bocznej
szuflady: od 64 do 80 g/m², rêcznie
podawany: od 64 do 128 g/m²

Pojemnoœæ papieru: Podawanego z szuflady: 500 arkuszy
x 2, rêcznie podawanego: 50 arkuszy,
podawanego z opcjonalnej szuflady
bocznej: 2,500 arkuszy

APD: 50 arkuszy / A4
Opcjonalne urz¹dzenia: Urz¹dzenie Wykañczaj¹ce-J1

(300 arkuszy / A4), Zszywacz-
Urz¹dzenie Wykañczaj¹ce-G1
(1,000 arkuszy / A4 + tacka na
broszury), Wewnêtrzna Tacka
Dwukierunkowa-A1 (600 arkuszy / A4)

Zespó³ dupleksu: Standardowe wyposa¿enie
Pamiêæ obrazu: 128MB RAM + 5.1 GB na twardym

dysku

Opcje: 
• Urz¹dzenie Wykañczaj¹ce-J1 • Zszywacz-Urz¹dzenie Wykañczaj¹ce-G1 

• PAPD-H1 • Zespó³ Dziurkuj¹cy-J1/G1/H1 • Wewnêtrzna Tacka
Dwukierunkowa-A1 • Szuflada Boczna-L1 • Zespó³ Szuflad Podaj¹cych-W1 

• Podstawa • Pokrywa Szklanej P³yty Roboczej Typ E • Czytnik Kart-C1
• Tacka na Dokumenty-D2 • Tacka na Kopie-F1 • Podajnik Kopert-B1 

• Zestaw Sieciowy do Drukarki Multi-PDL-C1 (Emulacja PostScript3 /PCL5e, XL)
• Zestaw Sieciowy do Drukarki-C2 (PCL5e, XL) • Karta Token Ring™ iN-TR2 

• Karta Faksu (Dostêpna pod koniec 2001 r.)
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