
Naše funkciami nabité multifunkčné 
zariadenia s formátom A4 vynikajú 
rýchlou a efektívnou manipuláciou 
s dokumentmi „priamo z krabice“, 
aby ste sa mohli venovať iným 
prioritám vo svojom podnikaní 

•
Produktívne a nákladovo 
úsporné multifunkčné 
zariadenia s formátom A4 

• Výkonné farebné multifunkčné zariadenia s formátom A4 a funkciou 
tlače, kopírovania, farebného skenovania, odosielania a faxovania1 sú 
ideálne pre malé firmy s vysokými nárokmi

• Jednoduchá a používateľsky prívetivá obsluha pomocou farebnej 
LCD obrazovky s uhlopriečkou 8,9 cm a dotykovým používateľským 
rozhraním s gestami

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

• Zariadenia bezproblémovo zapadnú do vašej kancelárie vďaka 
sieťovému pripojeniu a podpore IT štandardov ako PCL1 a Genuine 
Adobe PS1

• Zvýšená produktivita s kapacitou až 1100 hárkov a obojstranným 
automatickým dokumentovým podávačom (DADF)

• Skenovanie a priame odosielanie dokumentov do rôznych miest 
určenia, napríklad e-mailom alebo do zdieľaného priečinku

• Flexibilná mobilná tlač a skenovanie, napríklad Apple AirPrint™, 
Mopria a iné aplikácie na mobilnú tlač a skenovanie na podporu 
efektívnej práce v teréne 

• Jednoduchá inštalácia „priamo z krabice“ a sprievodca inštaláciou  
v používateľskom rozhraní zariadenia

• Jednoduchá výmena spotrebného materiálu na zníženie prestojov

• Štandardný toner s kapacitou 12 mesiacov farebnej tlače2 je 
súčasťou balenia 

• Štandardná záruka spoločnosti Canon1 pre pokoj vašej mysle

• Rozšírená jazyková podpora v ponuke, tlačových ovládačoch a na 
štítkoch prináša používateľom možnosť obsluhovať zariadenie vo 
vlastnom jazyku3

• Spotreba elektrickej energie v režime spánku len 1 watt

• Kompaktný dizajn na úsporu priestoru

TLAČ KOPÍROVANIE FAXOVANIE SKENOVANIE

imageRUNNER C1225/C1225iF

AirPrint™ a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
1 Len na modeli imageRUNNER C1225iF
2 Skutočné výsledky sa môžu odlišovať v závislosti od individuálneho používania zariadenia a môžu byť kratšie alebo dlhšie ako 12 mesiacov. 
Kapacita farebnej tlače 12 mesiacov sa počíta pri tlači 1000 strán mesačne s 30 % farebnosťou a 5 % pokrytím hárku A4 (ISO/IEC 24712). 
Kapacita štandardného čierneho tonera je 12000 strán. Kapacita žltého, purpurového a azúrového tonera je 7300 strán
3 Zariadenia imageRUNNER C1225/iF sú lokalizované do všetkých štandardných európskych jazykov a zároveň do
ruštiny, turečtiny, arabčiny, poľštiny, maďarčiny, češtiny a slovenčiny. Používateľské rozhranie nie je k dispozícii v arabčine



• 
Technické údaje

Typ zariadenia Farebné laserové multifunkčné zariadenie s formátom A4 (štandardne 
so skenerom a tlačiarňou)

Základné funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie na modeli 
C1225iF 
Faxovanie nie je k dispozícii na modeli C1225

Špecifikácie tlače

Rýchlosť tlače (ČB/farba) 25/25 str./min. (jednostranná tlač A4),  
26/26 str./min.(jednostranná tlač A5),  
25/25 str./min. (obojstranná tlač A4),  
26/26 str./min. (obojstranná tlač A5)

Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Obojstranná tlač Automatická (štandardná funkcia)

Priama tlač Priama tlač z USB kľúča
 Podporované súborové formáty: JPEG, TIFF, PDF

Tlač z mobilných zariadení 
alebo zariadení pripojených na 
internet a zo služieb typu cloud

Aplikácie na tlač z mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na 
internet. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.

Vstup papiera do zariadenia 
(štandardný)

1 x zásobník na 550 hárkov (80 g/m²), multifunkčný zásobník na  
100 hárkov (80 g/m²) 

Vstup papiera do zariadenia 
(voliteľný)

Zásobník 1 x 550 hárkov (80 g/m²) (Zásobníkový podávač-AJ1) 
(Cassette Feeding Unit-AJ1)

Maximálne množstvo papiera 
na vstupe

1200 hárkov (80 g/m²)

Množstvo papiera na výstupe zo 
zariadenia

250 hárkov (80 g/m²)

Možnosti dokončovania 
dokumentov 

Štandardne: Stohovanie, zoskupovanie

Podporované typy médií Zásobník/y: 
Tenký papier, štandardný papier, recyklovaný papier, farebný papier, 
hrubý papier, perforovaný papier, obálky* 
*Tlač na obálky len cez štandardný zásobník 1.

Multifunkčný zásobník: 
Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, 
ťažký papier, perforovaný papier, priesvitky, nálepky, obálky (č.10 
(COM10), Monarch, ISO-C5, DL) 

Podporované formáty médií Zásobník 1:  
Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
obálky (č.10 (COM10), Monarch, DL) 
Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm)

Zásobníky 2: 
Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm)

Multifunkčný zásobník: 
Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky 
(č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporovaná hmotnosť médií Zásobník/y: 60 až 163 g/m²,  
Multifunkčný zásobník: 60 až 220 g/m² 
Obojstranná tlač: 60 až 163 g/m²

Jazyky PCL UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (štandardne na modeli 
C1225iF) 
PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nie je k dispozícii na modeli C1225

Písma Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR; 
Písma PS: 136 Roman 
PS/PCL nie je dostupné na modeli C1225

Kompatibilita s operačnými 
systémami

UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 /Windows 7 /  
Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / 
Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novšia verzia) 

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

PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / 
Server 2008 R2 / Windows8/Windows 8.1 / Server 2012 / 
Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novšia verzia)

PPD: MAC OS 9.1 alebo novšia verzia, MAC OS X (10.3.9 alebo novšia 
verzia), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8/ 
Windows 8.1

Na internetovej adrese http://software.canon-europe.com/ 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. 
Zariadenia pre SAP sú dostupné cez SAP Market Place.

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania  
(ČB/farba)

Preštudujte si uvedenú rýchlosť tlače

Čas zhotovenia prvej kópie 
(FCOT) (ČB/Farba)

8,4 sek. / 10,5 sek.

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

Opakovaná kópia Až 999 kópií

Zmenšenie/zväčšenie Priblíženie: 25 - 400 % v krokoch po 1 % 
Pevné zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Špecifikácie skenovania

Voliteľné/štandardné Štandardne vo všetkých modeloch (DADF 50 hárkov)

Podporované formáty 
skenovaných médií

A4, A5, B5, vlastný formát: 140 mm x 216 mm až 128 mm x 356 mm 
(pri podávaní cez DADF)

Podporovaná hmotnosť 
skenovaných médií 

Jednostranné skenovanie: 50 až 105 g/m² (DADF) 
Obojstranné skenovanie: 64 až 105 g/m² (DADF)

Rozlíšenie skenovania Čiernobiele skenovanie:  100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 
300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Farebné skenovanie:  100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 
300 dpi

Obojstranné skenovanie Obojstranné na obojstranné (automatické)

Rýchlosť skenovania Čiernobiele jednostranné: 25 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), 
Čiernobiele obojstranné: 9 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), 
Farebné jednostranné: 25 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), 
Farebné obojstranné: 9 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi) 

Režimy skenovania Skenovanie v režime Push: Funkcia Colour Send je k dispozícii ako 
štandard. 
Skenovanie v režime Pull: Režim TWAIN/WIA je dostupný na 
všetkých modeloch. 
Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch 
Skenovanie do mobilných zariadení a zariadení pripojených na 
internet: K dispozícii sú riešenia na skenovanie do mobilných zariadení 
alebo zariadení pripojených na internet v závislosti od vašich 
požiadaviek. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca. 

Špecifikácie skenovania  
v režime Pull 

Skenovanie cez TWAIN/WIA v režime Pull

Windows XP

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Skenovanie v systéme Mac (len TWAIN)

Mac OS X 10.5.8 alebo novšia verzia

*Ovládače sú k dispozícii na adrese http://software.canon-europe.com. 

Špecifikácie odosielania

Voliteľné/štandardné Štandardne na všetkých modeloch

Rozlíšenie pri odosielaní 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,  
200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Miesta určenia E-mail, fax (nie je dostupný na modeli C1225), PC (SMB, FTP)

Adresár/rýchle predvoľby LDAP (max. 50 s možnosťou vyhľadávania),  
lokálne (max. 300 vrátane 281 rýchlych predvolieb) 

Formáty súborov SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, PDF s možnosťou 
vyhľadávania 
E-mail: PDF, kompaktné PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania

Voliteľné univerzálne súpravy na 
odosielanie 

Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send 
PDF Security Feature Set-E1@E): Odosielanie zašifrovaných súborov 
PDF a pridávanie digitálneho podpisu zariadenia do súborov PDF.

Špecifikácie faxovania

Voliteľné/štandardné Štandardne na modeli C1225iF 
Nedostupné na modeli C1225

Rýchlosť modemu Super G3 33,6 kbps (až 3 sekundy na stranu1)

Rozlíšenie faxu Štandardne: 200 x 100 dpi 
Vysoké: 200 x 200 dpi 
Supervysoké: 200 x 400 dpi 
Ultravysoké: 400 x 400 dpi

Pamäť faxu Až 512 strán1

Rýchla voľba Max. 281

Skupinová voľba / miesta 
určenia

Max. 199 volieb

Sekvenčné odosielanie Max. 310 adries

Zálohovanie pamäte Áno

Ďalšie funkcie Preposielanie faxov, duálny prístup, PC Fax (len TX)

Všeobecné údaje

Čas zahrievania Približne 34 sekúnd od zapnutia.

Návrat z režimu spánku Menej ako 10 sekúnd

Typy rozhrania Vysokorýchlostné USB 2.0, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,  
1 x USB Host (vpredu), 2 x USB Host (vzadu), 1 x USB zariadenie 
Odporúčané bezdrôtové riešenie tretej strany je adaptér  
Silex SX-BR-4600 WAN. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke 
www.silex-europe.com.

Sieťové protokoly TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),  
IPX/SPX (NDS, Bindery) 
*Podpora IPv4/IPv6

Pamäť 1,0 GB

Ovládací panel Farebná LCD obrazovka QVGA s uhlopriečkou 8,9 cm a dotykovým 
používateľským rozhraním s gestami

Rozmery (Š x H x V) Štandardne:  
511 mm x 549 mm x 610 mm 
Voliteľné príslušenstvo: 
S kazetovým podávačom-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm

Priestor na inštaláciu (Š x H) 852 mm x 843 mm 
(hlavná jednotka + otvorený multifunkčný zásobník + otvorené 
priečinky zásobníka)

Hmotnosť Pribl. 44 kg s tonerom

Prevádzkové prostredie Teplota: 10 až 30°C 
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

Napájanie 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 Amp

Spotreba energie Maximálna: Približne 1,5 KW  
Pohotovostný režim: Približne 30 W  
Režim spánku: Pribl. 1,0 W alebo menej2 
Čas na aktiváciu režimu spánku: 60 sekúnd 
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)3: 0,8 kWh

Len na modeli C1225 (model bez faxu) 
Režim plugin-off: 0,5 W alebo menej (normálny režim) 
Čas na aktiváciu režimu plugin-off: 4 hodiny

imageRUNNER C1225/C1225iF



• 
Technické údaje

Len na modeli 
C1225iF

Len na modeli C1225iF Len na modeli C1225iF

Len na modeli C1225iF Len na modeli C1225iF

Kazetový podávač-AJ1  
(Cassette Feeding Unit-AJ1)

iRC1225/iRC1225iF 
511 mm x 549 mm x 610 mm

610 mm

Hladina hluku 
Zvukový tlak4 
(referenčné údaje, LpAm, 
merané z pozície okolostojacej 
osoby)

Hladina zvukového tlaku: 
V prevádzke: 50 dB  
V pohotovostnom režime: Nepočuteľné (menej ako 30 dB)

Správa softvéru a tlačiarne eMaintenance: Integrovaná technológia RDS umožňuje vzdialené 
služby eMaintenance, napríklad odčítavanie hodnôt z meračov, 
automatickú správu spotrebného materiálu a vzdialenú diagnostiku. 
Vzdialená aktualizácia firmvéru (GDLS): 
Umožňuje vzdialenú aktualizáciu firmvéru v zariadení. 
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI): Webové rozhranie pre 
každé zo zariadení, pomocou ktorého sa vykonáva vzdialená správa 
a ovládanie zariadenia. 
Nástroj na konfiguráciu ovládačov Canon: Nástroj na zmenu 
výrobných nastavení ovládačov tlačiarní Canon 

Bezpečnostné funkcie Štandardne:  
Filtrovanie IP/Mac adries, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, bezpečná 
tlač, identifikátor oddelenia 
Voliteľné príslušenstvo: Súprava na odosielanie PDF  
s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send PDF Security Feature 
Set-E1@E)

Spotrebný materiál

Náplň s tonerom Toner 34 čierna / purpurová / azurová / žltá 
(Kapacita: ČIERNA 12000 / PURPUROVÁ AZÚROVÁ ŽLTÁ  
7300 strán) 5

Špecifikácie voliteľného 
príslušenstva

Kazetový podávač Názov: Kazetový podávač-AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1) 
Popis: Voliteľný kazetový podávač s kapacitou 1 x 550 hárkov.  
Slúži na zvýšenie kapacity papiera až na 1200 hárkov. 
Rozmery (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm 
Hmotnosť: Pribl. 15 kg

Hardvérové príslušenstvo 1 RUČNÁ JEDNOTKA-J1 EUR / RUČNÁ JEDNOTKA-J1 SA 
(HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA)

Príslušenstvo ovládača tlače SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1@E (BARCODE 
PRINTING KIT-D1@E): Umožňuje tlač čiarových kódov technológiou 
jet caps.

Príslušenstvo na zabezpečenie 
dokumentov

Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send 
PDF Security Feature Set-E1@E): Odosielanie zašifrovaných súborov 
PDF a pridávanie digitálneho podpisu zariadenia do súborov PDF.

Ďalšie možnosti Jednotka tlačového valca 034 (Drum Unit 034) (BK / C / M / Y) 
Krabica na odpadový toner WT-A3 (Waste Toner Box WT-A3):

Poznámky  
1  Na základe tabuľky č. 1 normy ITU-T
2  Režim spánku so spotrebou 1 W nemusí byť dosiahnuteľný vo všetkých prípadoch. Niektoré sieťové 

nastavenia môžu brániť zariadeniu v prechode do hlbokého režimu spánku. Viac informácií nájdete  
v Používateľskej príručke

3  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).

4  Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779
5  Pri 5 % pokrytí (A4).

Všetky technické údaje podliehajú zmene bez upozornenia

511 mm

425 mm
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