
imageRUNNER ADVANCE 
C5535/C5535i/C5540i/C5550i/C5560i

Séria imageRUNNER ADVANCE 
C5500 je zárukou vysokého výkonu 
a kvalitného farebného výstupu aj 
pre tie najnáročnejšie pracoviská. 
Tieto inteligentné multifunkčné 
zariadenia zvyšujú produktivitu vďaka 
zdokonaleným postupom na spracovanie 
dokumentov a intuitívnej používateľskej 
skúsenosti a vynikajú aj funkciami na 
zabezpečenie údajov. Stávajú sa tak 
neoddeliteľnú súčasť akéhokoľvek 
moderného pracovného prostredia.

* C5535 je k dispozícii len s plochým 
predlohovým sklom

Optimalizujte dokumentové procesy
• Inteligentné používateľské rozhranie s veľkou farebnou 

dotykovou obrazovkou má rýchlu odozvu a používa sa 
podobne ako inteligentný telefón.

• Bezproblémové, rýchle a jednoduché skenovanie papierových 
dokumentov.

• Pokročilá personalizácia prináša unikátne používateľské 
rozhranie, ktoré je prispôsobené pracovným procesom 
jednotlivých používateľov.

• Platforma MEAP od spoločnosti Canon prináša optimalizáciu 
procesov a prepojenie so širokou škálou riešení na správu 
dokumentov, skenovania a výstupu. 

• Na mieru ušitá podpora pre mobilnú a flexibilnú pracovnú 
prax umožňuje vašim zamestnancom skenovať alebo tlačiť 
dokumenty a pracovať s vybranými cloudovými službami aj 
mimo kancelárie.

• Skenujte a konvertujte dokumenty do formátu 
prehľadávateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® 
PowerPoint pomocou jednoprechodového obojstranného 
dokumentového podávača* s kapacitou 150 hárkov.

• Technológia pohybového senzora dokáže prebudiť zariadenie 
z režimu spánku. 

• Automatické vynechávanie prázdnych strán počas 
skenovania.

• Používatelia majú možnosť automaticky vytvárať 
profesionálne brožúry a finalizované dokumenty.

• Pohodlná funkcia spínkovača na vyžiadanie.

Kontrolujte náklady
• Technológia na zníženie celkových nákladov na tlač.
• Používajte politiku tlače, monitorujte výstup a obmedzujte 

používanie zariadenia pre jednotlivých používateľov.
• Úzka integrácia s riešeniami na správu výstupu, napr. 

uniFLOW.
• Vzdialená diagnostika a asistencia pomáha znižovať náklady 

minimalizáciou prestojov a času, ktorý je potrebný na riešenie 
problémov v oblasti IT.

• Vzdialená a centralizovaná správa skupiny zariadení 
zjednodušuje IT riadenie jednotlivých zariadení a ich skupín. 

• Možnosti na obnovu nákladov a integráciu mincových 
predajných jednotiek.

Zabezpečte dôverné informácie
• Pomocou oceňovaného inteligentného overovania 

používateľov môžete ovládať prístup používateľov  
k zariadeniu bez toho, aby ste ovplyvňovali ich produktivitu 
alebo pohodlie.

• Zabráňte nepovolenému šíreniu citlivých informácií použitím 
širokej škály štandardných a voliteľných dokumentových 
bezpečnostných funkcií.

• Zabezpečte ochranu údajov vo vašej sieti pomocou IPsec, 
filtrovania portov a technológie SSL.

• Bezpečná tlač a schránka Mailbox zvyšujú ochranu dôverných 
informácií v dokumentoch.

• Možnosť deaktivovať funkcie jednotlivým používateľom na 
prevenciu nepovoleného používania.

• Systém uniFLOW, prvý svojho druhu, na prevenciu straty 
údajov a audit vytlačených, kopírovaných, naskenovaných 
a faxovaných dokumentov.

•
Vysokovýkonná  
kancelárska komunikačná 
platforma

TLAČ KOPÍROVANIE FAXOVANIE SKENOVANIE
Voliteľné



Efektívna správa zariadení
• Zariadenia môžete dopredu 

nakonfigurovať, čím sa zjednodušuje  
ich inštalácia.

• Zjednodušená správa skupiny zariadení 
pomocou synchronizácie nastavení.

• Nástroje na správu zariadení od 
spoločnosti Canon vám prinášajú 
možnosť centralizovanej správy  
skupiny zariadení, ich aktualizácie, 
kontroly stavu a spotrebného materiálu, 
vzdialenej deaktivácie, odčítavania 
hodnôt z meračov a správy adresárov  
a ovládačov.

• Podpora priemyselných a sieťových 
štandardov, t.j. PCL a Adobe PostScript 
na hladkú integráciu.

• Zdieľanie zdrojov a funkcií s ostatnými 
zariadeniami imageRUNNER ADVANCE 
na sieti.

• Spolupráca s podnikovými aplikáciami  
a externými systémami v cloude.

• Vzdialená diagnostika na preventívnu 
údržbu.

Spoľahlivé výsledky
• Dobre známa spoľahlivosť výrobkov 

a technológií Canon je garanciou 
vysokokvalitného výstupu, ktorý spĺňa 
požiadavky rušných oddelení.

• Pokročilé technológie tlače a práce  
s tonerom umožňujú tlač konzistentne 
kvalitných výtlačkov v rozlíšení až 
1200 dpi.

• Vďaka intuitívnym používateľským 
inštruktážnym animáciám a 
notifikáciám je možné na zariadeniach 
dosiahnuť maximálny prevádzkový 
čas a jednoducho dopĺňať spotrebný 
materiál.

• Technológia na spracovanie obrazu 
V2 (Vivid and Vibrant) od spoločnosti 
Canon zabezpečuje, aby vaše 
dokumenty zanechali dojem  
a odlíšili sa od ostatných.

• Zariadenia vynikajú konzistentnou 
kvalitou farieb na širokej škále 
tlačových médií aj pri veľkokapacitnej 
tlači.

• Celková kapacita papiera až 6350 
hárkov znižuje prestoje

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu
• Fúzna technológia, toner CS a 

inovatívny režim spánku pomáhajú 
znižovať celkovú spotrebu elektrickej 
energie.

• Minimalizujte odpad vďaka 
prednastavenej obojstrannej tlači, 
bezpečnej tlači a možnosti pozastaviť 
tlačové úlohy, prezrieť si ich a zmeniť 
nastavenia tlače na zariadení, čím sa 
dosiahnu požadované výsledky hneď 
na prvýkrát.

• Zariadenia sú navrhnuté s ohľadom  
na environmentálnu udržateľnosť  
s použitím recyklovaných materiálov  
a bioplastov a dôrazom na minimalizáciu 
ich environmentálneho dopadu.

• Certifikácia ENERGY STAR®.
• Redukcia tvorby odpadu pomocou 

bezspínkového Eco spínkovača.
• Spotreba v režime spánku len 0,8 W.
• Prvotriedne parametre hodnoty 

typickej spotreby energie (TEC*).
• Zariadenia sa kvalifikujú na prestížnu 

cenu Blue Angel s prísnymi 
požiadavkami

Konfigurácia

KAZETOVÝ PODÁVAČ-
AM1 (CASSETTE 
FEEDING UNIT-AM1)
• Pre formát až A3

• Hmotnosť média  
52 - 256 g/m²

• 2 x 550 hárkov  
(80 g/m²)

VEĽKOKAPACITNÝ 
KAZETOVÝ 
PODÁVAČ-A1 (HIGH 
CAPACITY CASSETTE 
FEEDING UNIT-A1)
• Pre formát A4

• Hmotnosť média  
52 - 256 g/m²

• 2 450 hárkov  
(80 g/m²)

PLOCHÝ STOJAN Q1 
(PLAIN PEDESTAL Q1)

• Slúži na zdvihnutie 
zariadenia, 
bez podpory 
dodatočných 
tlačových médií

• Prináša vysokú rýchlosť spracovania, vynikajúcu 
kvalitu tlače a pracovné toky na úsporu času

• Personalizovaná tlač pomocou základnej 
integrovanej technológie Fiery FreeForm (TM) alebo 
prvotriednych priemyselných formátov variabilnej 
tlače (VDP)

• Integrácia pracovných tokov produkčnej tlače 
pomocou systémov na riadenie informácií EFI (TM), 
systémov Web-to-Print a populárnych pracovných 
tokov prepress na plnohodnotnú automatizáciu

• Komunikácia so širokou škálou voliteľných modulov 
uniFLOW 
 
Len *C5550i a C5560i 

PDL
PAMÄŤ
SYSTÉM

• PS/PCL 5 (bez ovládačov)

• 4 GB/1 TB

• Fiery FS200 Pro

• PCL/PS

• 2GB/500GB

• Fiery FS200

COLORPASS- GX500* IMAGEPASS- PS1

INTERNÝ DVOJCESTNÝ PRIEČINOK-J1 
(INNER 2WAY TRAY-J1)
• Slúži na separáciu výstupu z 

kopírovacieho stroja, faxu a tlačiarne

• Pridáva druhý interný výstupný 
priečinok

VYROVNÁVACIA PRECHODOVÁ 
JEDNOTKA-L1 (BUFFER PASS UNIT-L1)
• Slúži na presun papiera do externého 

finalizačného zariadenia

INTERNÉ FINALIZAČNÉ 
ZARIADENIE-H1 (INNER 
FINISHER-H1)
• 2 zásobníky, kapacita 545 hárkov

• Zošívanie v roku a dvoma spínkami, 
hrúbka dokumentu až 50 hárkov 
(80 g/m²)

• Podpora Eco zošívania 4 hárkov  
(80 g/m²) a zošívania na požiadanie 
40 hárkov (80 g/m²)

• Podpora voliteľnej internej 
dierovačky pre 2/4 diery-B1 a 
internej dierovačky pre 4 diery-B1 
(Inner 2/4 Hole Puncher-B1 a Inner 
4 Hole Puncher-B1)

PRIEČINOK NA 
PRÍSLUŠENSTVO-B1 
(UTILITY TRAY-B1)

KOPÍROVACÍ 
PRIEČINOK-R1 
(COPY TRAY-R1)

PLATFORMA NA PAPIER-F1 
(PAPER DECK UNIT-F1)
• Pre formát A4

• Hmotnosť média 52 - 256 g/m²

• 2 700 hárkov (80 g/m²)iR ADV C5535i/ 
C5540i/
C5550i/C5560i

iR ADV C5535

Uvedená základná konfigurácia slúži len na ilustráciu. Kompletný zoznam príslušenstva a jeho 
kompatibilita sú uvedené v online konfigurátore výrobkov.

DOKONČOVACIA JEDNOTKA 
NA BROŽÚRY-Y1 (BOOKLET 
FINISHER-Y1)
• 2 zásobníky, kapacita  

3 250 hárkov

• Zošívanie v roku a dvoma 
spínkami, hrúbka dokumentu 
až 50 hárkov (80 g/m²)

• Tvorba brožúr až s 20 
hárkami a bezspínková 
sedlová väzba až 3 hárky 
(A3/A4R)

• Podpora Eco zošívania  
4 hárkov (80 g/m²)  
a zošívania na požiadanie  
50 hárkov (80 g/m²)

• Podpora voliteľnej internej 
dierovačky 2/4 a internej 
dierovačky pre 4 diery -  
(2/4 Hole Puncher Unit-A1 
and 4 Hole Puncher Unit-A1)

SPINKOVAČ-Y1 (STAPLE 
FINISHER-Y1)
• 2 zásobníky, kapacita  

3 250 hárkov

• Zošívanie v roku a 
dvoma spínkami, hrúbka 
dokumentu až 50 hárkov 
(80 g/m²)

• Podpora Eco zošívania  
4 hárkov (80 g/m²)  
a zošívania na požiadanie  
50 hárkov (80 g/m²) 

• Podpora voliteľnej internej 
dierovačky 2/4 a internej 
dierovačky pre 4 diery -  
(2/4 Hole Puncher Unit-A1 
and 4 Hole Puncher Unit-A1)
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• 
Technické údaje

Hlavná jednotka
Typ zariadenia Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Základné funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľné 

faxovanie
Rýchlosť procesora Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný) 1,75 Ghz 
Ovládací panel Farebná dotyková LCD obrazovka TFT WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm 

(10,1”)
Štandardná pamäť Štandardne: 4,0 GB RAM

Jednotka pevného disku Štandardne: 250 GB Maximálne: 1 TB 
Voliteľné (250 GB, 1 TB)

Rozhrania na pripojenie SIEŤOVÉ ROZHRANIE 
Štandardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n); 
Voliteľné: NFC, nízkoenergetické Bluetooth

INÉ 
Štandardne: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 
(zariadenie) x 1 
Voliteľné: Sériové komunikačné rozhranie, rozhranie na kontrolu 
kopírovania

Vstup papiera do zariadenia 
(štandardný)

Zásobník pre 2 x 550 hárkov (80 g/m²) 
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m²)

Vstup papiera do zariadenia 
(voliteľný)

Zásobníky pre 2 x 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AM1) 
(CASETTE FEEDING UNIT-AM1) 
Zásobníky pre 2450 hárkov (80 g/m²) (VEĽKOKAPACITNÝ KAZETOVÝ 
PODÁVAČ-A1) (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1) 
Ďalších 2700 hárkov (80 g/m²) (PLATFORMA NA PAPIER-F1) (PAPER 
DECK UNIT-F1)

Maximálne množstvo papiera 
na vstupe

6 350 hárkov (80 g/m²)

Množstvo papiera na výstupe zo 
zariadenia

Bez finalizácie: 250 hárkov (80 g/m²). 
S kopírovacím priečinkom: 100 hárkov (A4, 80 g/m²).  
S internými finalizačnými jednotkami: Max. 545 hárkov (A4, 80 g/m²). 
S externými finalizačnými jednotkami: Max. 3 250 hárkov (A4, 80 g/m²).

Finalizácia dokumentov Stohovanie, zoskupovanie
S internou finalizačnou jednotkou: Stohovanie, zoskupovanie, offset, 
spínkovanie, dierovanie1, bezspínkové spínkovanie, spínkovanie na 
vyžiadanie
S externou finalizačnou jednotkou: Stohovanie, zoskupovanie, offset, 
spínkovanie, brožúry 2, dierovanie3, bezspínkové spínkovanie, spínkovanie 
na vyžiadanie

Podporované typy médií Vrchný zásobník 1: 
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, priesvitky, bond, obálky, hlavičkový papier

Spodný zásobník 2: 
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, priesvitky, papier so záložkami*, bond, 
obálky, hlavičkový papier 
*Vyžaduje si použitie SÚPRAVY NA PODÁVANIE ZÁLOŽKOVÉHO 
PAPIERA-F1 (TAB FEEDING ATTACHMENT-F1) 
Multifunkčný zásobník: 
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, priesvitky, pauzovací papier4, štítky, papier so 
záložkami. Bond, papier s povrchovou úpravou, obálky, hlavičkový papier

Zásobník 3/4 (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AM1) (CASETTE FEEDING UNIT-
AM1) 
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, priesvitky, bond, hlavičkový papier 
Kazetový podávač (VEĽKOKAPACITNÝ KAZETOVÝ PODÁVAČ-A1) 
(HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1):  
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, bond, hlavičkový papier

PLATFORMA NA PAPIER-F1 (PAPER DECK UNIT-F1):  
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný 
papier, perforovaný papier, bond, hlavičkový papier

Podporované formáty médií Vrchný zásobník 1: 
Štandardný formát: A4, B5, A5, A5R 
Vlastný formát: Min. 98,0 mm x 148 mm, až 297 mm x 215,9 mm

Spodný zásobník 2: 
Štandardný formát: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R 
Vlastný formát: Min. 98,0 mm x 182 mm, až 304,8 mm x 457,2 mm

Multifunkčný zásobník: 
Štandardný formát: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky  
(č. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), vlastný formát obálok  
(Min. 98,0 mm x 98,4 mm až 320,0 mm x 457,2 mm) 
Vlastný formát: Min. 98,0 mm x 139,7 mm, až 320,0 mm x 457,2 mm

KAZETOVÝ PODÁVAČ-AM1 (CASETTE FEEDING UNIT-AM1) 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, vlastný formát (Min. 98,0 mm x 182,0 až 
304,8 mm x 457,2 mm) 
VEĽKOKAPACITNÝ KAZETOVÝ PODÁVAČ-A1 (HIGH CAPACITY 
CASSETTE FEEDING UNIT-A1) 
A4 
PLATFORMA NA PAPIER-F1 (PAPER DECK UNIT-F1) 
A4, B5

Podporované hmotnosti médií V zásobníkoch:  
52 až 256 g/m² 
Multifunkčný zásobník:  
52 až 300 g/m² 
Obojstranne:  
52 až 220 g/m² 
Platforma na papier:  
52 až 256 g/m²

Čas zahrievania Od zapnutia napájania: Do 30 sekúnd5

Z režim spánku: Menej ako 10 sekúnd
Rozmery (Š x H x V) Model DADF: 950 mm x 620 mm x 742 mm 

Model s plochým predlohovým sklom: 827 mm x 620 mm x 729 mm
Priestor potrebný na inštaláciu 
(Š x H x V)

943 mm x 1 176 mm (Základná výbava: Otvorené pravé dvierka  
+ kazetové zásobníky)

Hmotnosť Približne 142 kg s tonerom 
Model s plochým predlohovým sklom: Pribl. 131 kg s tonerom

Špecifikácie tlače
Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom

Rýchlosť tlače iR-ADV C5535/C5535i
35 str./min. (A4), 18 str./min. (A3), 23 str./min. (A4R), 35 str./min. (A5R)
iR-ADV C5540i
40 str./min. (A4), 22 str./min. (A3), 24 str./min. (A4R), 40 str./min. (A5R)
iR-ADV C5550i
50 str./min. (A4), 27 str./min. (A3), 30 str./min. (A4R), 50 str./min. (A5R)
iR-ADV C5560i
60 str./min. (A4), 32 str./min. (A3), 36 str./min. (A4R), 60 str./min. (A5R)

Rozlíšenie tlače 600 dpi x 600 dpi, 1 200 dpi x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránok iR-ADV C5535i/C5540i/C5550i/C5560i: UFR II, PCL 6,  

Genuine Adobe PostScript Level 3 (štandardné)
iR-ADV C5535: UFR II (štandardné), Optional PCL 6,  
Genuine Adobe PostScript Level 3

Obojstranná tlač Automatická (štandardná funkcia)
Priama tlač Priama tlač je možná z pamäťového kľúča USB, Advanced Space, 

prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania a webového 
prístupu6 
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS.

Tlač z mobilných zariadení a 
cloudu

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP 
môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a 
službám typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného 
zástupcu.

Písma Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fontov, Andalé Mono WT 
J/K/S/T* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), fonty 
pre čiarové kódy**
*Vyžaduje si použitie SÚPRAVY MEDZINÁRODNÝCH FONTOV PCL-A1 
(PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) 
**Vyžaduje si použitie SÚPRAVY NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 
(BARCODE PRT KIT-D1)
Písma PS: 136 Roman fontov

Operačný systém UFRII: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/ 
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/
Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia)

PPD: MAC OS 9.1 alebo novšia verzia, MAC OS X (10.3.9 alebo novšia 
verzia), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows8.1/Windows10

Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market 
Place. 
Na internetovej adrese http://www.canon-europe.com/support/
business-product-support si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení 
pre ďalšie operačné systémy a prostredia vrátane systémov AS/400, 
UNIX, Linux a Citrix. 
Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok.

Špecifikácie kopírovania
Rýchlosť kopírovania iR-ADV C5535/C5535i: 35 str./min. (A4), 18 str./min. (A3),  

23 str./min. (A4R), 35 str./min. (A5R)
iR-ADV C5540i: 40 str./min. (A4), 22 str./min. (A3),  
24 str./min. (A4R), 40 str./min. (A5R)
iR-ADV C5550i: 50 str./min. (A4), 27 str./min. (A3),  
30 str./min. (A4R), 50 str./min. (A5R)
iR-ADV C5560i: 60 str./min. (A4), 32 str./min. (A3),  
36 str./min. (A4R), 60 str./min. (A5R)

Čas zhotovenia prvej kópie iR-ADV C5535/C5535i: Približne menej ako 4,9/7,4 sek.
iR-ADV C5540i: Približne menej ako 4,1/6,1 sek.
iR-ADV C5550i: Približne menej ako 3,5/5,2 sek.
iR-ADV C5560i: Približne menej ako 2,9/4,5 sek.

Rozlíšenie kopírovania Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi
Tlač: Až 1200 dpi x 1200 dpi

Viaceré kópie Až 999 kópií
Zväčšenie 25 % – 400 % (v prírastkoch 1 %)
Prednastavené zmenšenia 25 %, 50 %, 71 % 
Prednastavené zväčšenia 141%, 200%, 400%

Špecifikácie skenovania
Štandardný typ Farebný predlohový a jednoprechodový obojstranný automatický

dokumentový podávač7

Podporované formáty médií A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Technické údaje pre skenovanie  
v režime Pull 

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN a WIA

Podporované operačné systémy: Windows Vista/7/8/8.1/10 
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2

Rozlíšenie skenovania 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Akceptovateľné originály Formát pre ploché predlohové sklo: Hárok, kniha, trojrozmerné predmety 
(do 2 kg)
Formát pre dokumentový podávač7: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 
A5R, B6
Hmotnosť papiera pre dokumentový podávač7:
Jednostranné skenovanie: 38 až 157 g/m²/64 až 157 g/m² (ČB/farba)
Obojstranné skenovanie: 50 až 157 g/m²/64 až 157 g/m² (ČB/farba)

Metóda skenovania Funkcia odosielania je dostupná na všetkých modeloch 
Skenovanie na USB kľúč: Dostupné na všetkých modeloch

Skenovanie do mobilných zariadení alebo do zariadení s pripojením na 
internet:  
K dispozícii je celá škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení 
alebo do zariadení s pripojením na internet podľa vašich požiadaviek. Ak 
chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Skenovanie do cloudových služieb: K dispozícii sú riešenia na skenovanie 
do cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete 
získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Skenovanie v režime Pull cez TWAIN/WIA je dostupné na všetkých 
modeloch
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Technické údaje 

Rýchlosť skenovania  
(ČB/farba; A4)

Jednostranné skenovanie (ČB): 80 obr./min. (300 dpi) / 80 obr./min. 
(600 dpi) 
Jednostranné skenovanie (farba): 80 obr./min. (300 dpi) / 60 obr./min. 
(600 dpi) 
Obojstranné skenovanie (ČB): 160 obr./min. (300 dpi) / 150 obr./min. 
(600 dpi) 
Obojstranné skenovanie (farba): 160 obr./min. (300 dpi) / 80 obr./min. 
(600 dpi)

Kapacita papiera7 150 listov (80 g/m²)
Obojstranné skenovanie7 Obojstranné na obojstranné (automatické)

Špecifikácie odosielania
Voliteľné/štandardné Štandardne na všetkých modeloch
Cieľ E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 

FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné)
Adresár LDAP (2000), miestne (1600), rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 

200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Komunikačný protokol Súbor: FTP, SMB, WebDAV
Formát súborov E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduché, plné) 

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, použitie 
ochrany súborov Adobe Live Cycle Rights Management™, optimalizácia 
pre web, PDF A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), Office Open 
XML (PowerPoint, Word) 
Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované), PDF/XPS (digitálny podpis)

Špecifikácie faxovania
Voliteľné/štandardné Voliteľné na všetkých modeloch
Rýchlosť modemu Super G3: 33,6 kbps 8 

G3: 14,4 kbps
Metóda kompresie MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Veľkosť pri odosielaní alebo 
nahrávaní

A5 a A5R* až A3 
*Odoslané ako A4

Pamäť faxu Až 30000 strán 
Rýchla voľba Max. 200
Skupinová voľba/miesta určenia Max. 199 volieb
Sekvenčné odosielanie Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte Áno

Technické údaje pre zabezpečenie
Autentifikácia Štandardne: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení 

a funkcií), autentifikácia používateľov, ID oddelení, autentifikácia, systém 
správy prístupu 
Voliteľné: Bezpečná tlač My Print Anywhere (vyžaduje si uniFLOW)

Údaje Štandardne: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku 
heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky 
heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), 
certifikácia podľa všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) 13 
Voliteľné: Zrkadlenie jednotiek pevných diskov, odstránenie jednotiek 
pevných diskov, ochrana pred únikom údajov (vyžaduje si uniFLOW) 

Sieťové rozhranie Štandardne: Filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná 
komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, 
autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME

Dokument Štandardne: Zabezpečená tlač, integrácia Adobe LiveCycle® Rights 
Management ES2.5 
Voliteľné: Šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpisy 
používateľov a zariadení, bezpečná vodotlač, uzamknutie dokumentov 
proti skenovaniu

Prevádzkové prostredie
Prevádzkové podmienky Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF) 

Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

Napájanie 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp 
Spotreba energie Maximálna: Približne 1,8 kW 

Režim tlače: Približne 849 W alebo menej8 
Pohotovostný režim: Približne 67,9 W 
Režim spánku: Približne 0,8 W 9 
Vypnuté doplnky: Približne 0,23 W8 
Typická spotreba elektrickej energie (TEC) 10: 
1,6 kWh (iR-ADV C5535/C5535i) 
2,0 kWh (iR-ADV C5540i) 
2,5 kWh (iR-ADV C5550i) 
3,1 kWh (iR-ADV C5560i)

Úrovne hluku Hladina zvukového tlaku (LwAd) 11 
iR-ADV C5535/5535i: V prevádzke (ČB): 65,1 dB alebo menej 8, v 
prevádzke (farba): 65 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 40 dB alebo 
menej 12 
iR-ADV C5540i: V prevádzke (ČB): 65,6 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 66,1 dB alebo menej 8, pohotovostný režim: 40 dB alebo menej 12 
iR-ADV C5550i: V prevádzke (ČB): 66,7 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 67 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 40 dB alebo menej 12 
iR-ADV C5560i: V prevádzke (ČB): 67,5 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 68,1 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 40 dB alebo menej12

Zvukový tlak (LpAm) 10 
Z polohy stojacej osoby: 
iR-ADV C5535/5535i: V prevádzke (ČB): 47,6 dB alebo menej 8, v 
prevádzke (farba): 47,8 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 24 dB 
alebo menej 12 
iR-ADV C5540i: V prevádzke (ČB): 47,7 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 48,2 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 25 dB alebo menej 12 
iR-ADV C5550i: V prevádzke (ČB): 48,8 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 49,1 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 24 dB alebo menej 12 
iR-ADV C5560i: V prevádzke (ČB): 49,6 dB alebo menej 8, v prevádzke 
(farba): 50,2 dB alebo menej8, pohotovostný režim: 24 dB alebo menej12

Zariadenia spĺňajú normy ENERGY STAR® 
Ecomark 
Blue Angel

Spotrebný materiál
Toner C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 51L TONER C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnosť pri 
pokrytí 5%)

C-EXV 51 TONER BK: 69000 strán 
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60000 strán 
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 strán

Hardvérové príslušenstvo Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch zariadení iR-ADV C5500 
sa nachádzajú v tabuľkách s technickými údajmi na lokálnej internetovej 
stránke Canon.

Poznámky pod čiarou 
[1]  S použitím INTERNEJ DIEROVAČKY PRE 2/4 DIERY-B1 alebo INTERNEJ DIEROVAČKY PRE  

4 DIERY-B1 (INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 alebo INNER 4 HOLE PUNCHER-B1) 
[2]  Len DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽÚRY-Y1 (BOOKLET FINISHER-Y1).
[3]  S použitím DIEROVAČKY PRE 2/4 DIERY-A1 alebo DIEROVAČKY PRE 4 DIERY-A1 (2/4 HOLE 

PUNCHER-A1 alebo 4 HOLE PUNCHER-A1)
[4]  Niektoré typy pauzovacieho papiera nie je možné použiť.
[5]  Čas od zapnutia zariadenia po aktiváciu tlačidla Štart
[6]  Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok
[7]  N/A iR ADV C5535 je len model s plochým predlohovým sklom
[8]  Údaje použité z Certifikácie používateľov Blue Angel
[9]  0,8 W v režime spánku nie je možné dosiahnuť vo všetkých podmienkach kvôli niektorým 

nastaveniam zariadenia.
[10]  Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej energie 

spotrebovanej produktom za 1 týždeň. Meria sa v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu 
metodológiu definovala organizácia Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[11]  Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779
[12]  Údaje použité z vyhlásenia ECO
[13]  Certifikácia podľa všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) - Ukončenie testovania je naplánované na 

koniec roka 2016

Softvér a riešenia

Certifikáty a kompatibilita
[13]
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