
PROFESIONÁLNÍ  
MULTIFUNKCE,  

NA KTERÉ SE  
MŮŽETE SPOLEHNOUT.

PRINT COPY SCAN FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn 

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

Tyto kompaktní A4 MFP mohou zvýšit výkonnost jakékoli kanceláře. 
Kopírují a skenují rychlostí 30 stran za minutu a první stranu vytisknou  
do sedmi sekund. Velkokapacitní podavač dokumentů skenuje duplexně, 
čímž zjednoduší práci s digitální archivací. 5-ti řádkový LCD displej nabízí 
přehledný přístup ke všem funkcím.

 Rychlost až 30 stran formátu A4
 Vytištění první kopie do 6,9 sekund
 5-ti řádkový LCD displej pro snadnou obsluhu
 Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu*
 Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
 Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů**
 Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
 Výjimečně nízké provozní náklady

* jen ECOSYS M2530dn **Není možné u ECOSYS M2030dn PN



 ECOSYS znamená ECOlogy, ECOnomy a SYStem printing. Zařízení 
ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost  
a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál).  
Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce 
umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software 
zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté 
společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové 
rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských 
obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení. 

HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být vytisknuty přímo z USB disku přes hostitelské rozhraní.  
Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny  
bez potřeby počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS 
Panel tiskárny: 5-ti řádkový LSC Display  
Rychlost tisku: 30 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600x600 dpi, 
256 odstínů šedi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: meně než 20 sekund
Tisk první strany: méně než 7 sekund 
Tisk první kopie: méně než 6,9 sekund
Procesor: PowerPC 465 S/667 MHz 
Paměť: 512MB, max. 1 536 MB
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), USB 
Host (Vysokorychlostní), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server (není u 
ECOSYS M2530dn), slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů
Rozměry (Š x H x V)  
ECOSYS M2030dn PN: 494 mm x 410 mm x 366 mm 
ECOSYS M2030dn/M2530dn: 494 mm x 430 mm x 448 mm
Hmotnost: ECOSYS M2030dn PN: cca 15kg 
ECOSYS M2030dn/M2530dn: cca 18 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie  
Tisk/Kopírování: 431 W; Pohotovostní režim: 62 W;  
Klidový režim: 3,7 W; Stav vypnutí: 0,3 W nebo méně
Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296) 
ECOSYS M2030dnPN / M2030dn / M2530dn 
Kopírování/Tisk:  
režim poloviční rychlosti 49 dB(A) LpA 
režim plné rychlosti 50,9 /50,4 / 50,4 dB(A) LpA 
Pohotovostní režim: 28,3 / 28,3 / 27,5 dB(A) LpA
Certifikáty: GS, TÜV, CE 
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001  
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází  
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím 
papír doporučený společností KYOCERA za standardních 
podmínek okolního prostředí. 
Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 
60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., 
Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) 
Univerzální zásobník na 250 listů, 60–120 g/m2,  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,  
Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků  
800 listů
Duplexní jednotka  
Standardní duplexní jednotka, 60–105 g/m2

Sklo skeneru: max. 216 x 356 mm
Oboustranný podavač originálů: (není k dispozici u 
ECOSYS M2030dn PN): 50 listů, jedstranné skenování  
50–120 g/m2, duplexní skenování 50–110 g/m2, A4, A5, 
B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů
TISKOVÉ FUNKCE 

Řídící jazyk: PRESCRIBE lle
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní  
s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E,  
Epson LQ-850, PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk (požaduje 
rozšíření paměti)
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX 
a jiné operační systémy na přání zákazníka. 
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů( PCL 6, kompati-
bilní s HP), 8 fontů pro Windows Vista, 101 (KPDL3),  
1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových 
kódů, 1 typ dvojdimenzionálních čárových kódů (PDF-417)
Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk 
e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, 
SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti), 
IPPS, HTTPS, POP přes SSL, AirPrint, SMT přes SSL,  
FTPover SSL, LDAP před SSL
KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 
5 hodnot zvětšení/ 7 hodnot zmenšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické 
třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopie dokladů, 
rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické 
duplexní kopírování*, rozdělená kopie, souvislé skenování, 
automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování
* Neplatí pro ECOSYS M2030dn PN
Expoziční módy: automatický, ruční: po 5 krocích
Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto
SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP  
(FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB 
Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) sken (USB)
Rychlost skenování: 35 originálů / min. (300 dpi, A4, 
černobíle), 14 originálů / min. (300dpi, A4, barevně) 
Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 
(256 odstínů šedi na jednu kopii)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálu: Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR
Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Formát komprese: MMR/JPEG
Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora 
Acive Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesí-
lání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)
FAXOVÉ FUNKCE ( jen ECOSYS M2530dn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max.33,6 kbps
Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2,5 sekundy
Rychlé vytáčení: 22 čísel
Adresář: 200 faxových čísel
Maximální velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Příjem do paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný 
přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání, 
příjem do paměti
VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem
Zásobník papíru PF-120 
250 listů, 60–120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal,  
Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)
Paměť: MDD3-1GB (DDR3)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) 
Možnost podpory různých autorizačních klíčů
Volitelná rozhraní  
(pouze k ECOSYS M2030dn PN a M2030dn)
IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n) 
CB-120:Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojízdný)
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-1130: mikrojemný toner na 3.000 stran 
A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.  
Kapacita startovacího toneru je 1.000 stran A4  v souladu  
s normou ISO/IEC 19752.
TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 200 000 stran 
Životnost válce: 100 000 stran 
Max. měsíční zatížení: 50 000 stran 
Doporučené měsíční zatížení: 3 000 stran 
Max. denní zatížení: 2 500 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání 
stroje dle podmínek výrobce, včetně používání 
originálního spotřebního materiálu, pravidelných 
servisních prohlídek atd.
ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost 
válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 100 000 
stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,  
že je tiskárna používána a čištěna v souladu  
se servisními pokyny.

Rozšíření záruky na tiskárnu  
a volitelné doplňky na místě  
až na 5 roky.  

D i s t r i b u t o r

Váš obchodní partner KYOCERA

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55  
www.janus.cz  –  info@janus.cz
JANUS SK, spol. s r.o. – Rybničná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470  
www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk 

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumetsolutions.eu

*  ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje,  
že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené 
informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů  
mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



Versatile network
printers for every

business task 
you can think of.
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The desktop solution designed
to work the way you do

iR1018
iR1018J
iR1022i

iR1022F
iR1022A
iR1022iF

Multi Functional Printer



The Canon iR1018/1022 

Series combine the skills 

of many devices into 

small space-saving

multifunctional units.

Big thinking
on a small scale.

Brilliant communication for home
offices and small workgroups

Time to relax a little. Canon’s new iR1018/1022 Series multifunctional

communication solutions are here to make life easier for small businesses

that think big. Sitting comfortably on your desk, they’ll help you get through

everything you need and more. Now you can have brilliant desktop

communication that always delivers.

Communicate with ease

Present a professional image every 

time with the iR1018/1022 Series.

Copy, print and fax business 

documents quickly at your desk in

black-and-white, or even scan and 

send in glorious colour. Printing or

copying is crisp and

impressive at up to

1200 dpi in enhanced

mode. And you can

effortlessly produce double-sided

documents to make a favourable

impression and reduce wastage.

Communicate with
incredible power

Take cost-effective business

communication to a different level 

with the iR1018/1022 Series. 

Now you can scan and then send

information directly from the device

and to a variety of locations. Files are

instantly converted in TIFF, PDF or JPEG

format and then routed directly to your

specified destination - email addresses,

FTP sites, desktop folders, iFax, 

and even document management

databases via iWDM Gateway (optional

software). Plus, the iR1018/1022

Series compress PDFs to 90% of their

original size - incredible power for 

such a compact performer!

Duplex



Effortless network integration

You may want to keep it to yourself 

but you’re not the only one who can 

benefit from the iR1018/1022 Series.

Devices can be easily connected to your

network so colleagues can take

advantage too. 

Network printing is

enabled using Canon’s

advanced-performance

proprietary printer language UFR II Lite

and PCL printing is also supported.

Care for the environment

Innovative on-demand fixing

technology enables an energy saving

sleep mode to be automatically initiated

when the device is not in use. Once

needed, the device is fully operational

again in seconds - a great way to

reduce energy consumption without

affecting productivity. 

Environmentally considerate production

methods ensure that the machine

complies with the European RoHS**

directive, prohibiting lead and

hazardous substances from the

manufacturing process. In addition 

the machine conforms to the

International Energy Star Program.

Space saving and scalable

A compact footprint doesn’t equate 

to limited capacity 

with the iR1018/1022

Series. Configured with

600 sheets as standard

you can enhance their capacity further

to a sizeable 1,100 A4 sheets 

if required. 

Get what you need

Handling the work of many in one

compact solution, the iR1018/1022

Series feature a range of machines to

reflect the specific needs of small

businesses or workgroups needing

compact, cost-effective power. See the

table below to choose your device.

Managing Director:

• Wide choice to suit your needs

• Scalable – grow with your business

• Cost-effective

• Environmentally considerate

User:

• Compact, desktop
performance

• Choice to best suit 
your needs

• All-in-one multifunctional
capabilities

iR1018
iR1022iF

* pages per minute      ** Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 

Simple to
network
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Model
Speed

(ppm*)
Copy Print

Automatic
Document

Feeder
Fax Scan Send

iR1018J 18 Y

iR1018 18 Y Y Y

iR1022A 22 Y Y Y Y

iR1022F 22 Y Y Y Y Y

iR1022i 22 Y Y Y Y Y

iR1022iF 22 Y Y Y Y Y Y

Is there technical help if I need it?

As you would expect from a Canon

device, the iR1018/1022 Series is

exceptionally reliable. However

technicians are always on-hand

should a problem arise, plus the

innovative e-Maintenance facility

monitors the device and can

automatically request a technician 

visit should a problem arise.

Is it complicated to use?

Far from it. The iR1018/1022 Series

are designed to be used at home 

or in small offices where 

“plug-and-work” accessibility 

is a necessity. So even the most

sophisticated communication 

is readily at your fingertips.

?



Specifications iR1018 / iR1022 Series

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Europa NV 2006

Type Desktop
Maximum Original Size A4

Copy Sizes Cassette: A4
Stack Bypass: A5 - A4, Envelopes

Resolution Copying: 600dpi x 600dpi, 1200dpi equivalent x 600dpi
Printing: 1200dpi equivalent x 600dpi (PCL, UFRII LT)
256 Gradations

Copy/Print Speed A4: 18cpm (iR1018J/1018), 22cpm (iR1022A/22F/22i/22iF)
Magnification Zoom: 50-200%

Fixed: 50%, 70%,100%,141%, 200%
First copy time 8.0 sec or less (iR1018J/1018),

12.0 sec or less (iR1022A/22F/22i/22iF)
Warm-Up Time Approx. 4.5 seconds

Multiple Copies/Prints 1 to 99 sheets
Duplexing Automatic stackless

Paper weight Cassette: 64 to 90g/m2

Stack Bypass:  56 to 128g/m2

Duplex: 64 to 80g/m2

Cassette A4
Paper Capacity (80g/m2)

Standard 500 sheets x 1 cassette
Stack Bypass: 100 sheets

Optional 500 sheets x 1 cassette
Max.Total paper capacity: 1,100 sheets

CPU Canon Custom Processor, 192MHz
Memory 64MB (iR1018J), 128MB (iR1018/22A/22F),

256MB (iR1022i/22iF)
Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Power Supply 220V AC to 240V AC±10% (50/60Hz)
Power Consumption(W) 1.0kW max.

Dimensions (WxDxH) 520 x 457 x 378 mm (iR1018J/18) 
520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) 

Weight Approx. 22.0kg (iR1018J/18)
Approx. 24.1kg (iR1022A/22F/22i/22iF)

SEND FUNCTION
(STANDARD FOR

iR1022i/22iF ONLY)
Scan Speed with DADF BW: 20ipm A4 300dpi

Colour: 6ipm A4 300dpi
Scan Resolution BW: 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi,

300dpi, 400dpi, 600dpi
Colour: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi (JPEG),
300dpi (High compression PDF)

Destinations E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Address book Local (Max.200)

File Format Single: (BW) TIFF,PDF - (Colour) JPEG, High compression PDF
Multi: (BW) TIFF,PDF - (Colour) High compression PDF

PRINTER FUNCTION
PDL UFRII LT (Standard for iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 

(Standard for iR1022i/22iF)
Resolution 1200dpi equivalent x 600dpi (PCL, UFRII LT),

1200dpi x 1200dpi (UFRII LT with PCL option)
Memory 128MB (iR1018/22A/22F), 256MB (iR1022i/22iF)

CPU Canon Custom Processor, 192MHz (Uses Main Unit CPU)
PCL Fonts Roman113 (including Barcode Fonts)

Supported OS PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003Server,
Mac OS 10.2.8-10.4.3

Interface(Standard) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Network Protocol TCP/IP (LPD/RAW/ Port 9100)

DADF
(STANDARD FOR

iR1022A/22F/22i/22iF)
Paper size A4R, A5R, A5

Paper weight 50 g/m2 to 105 g/m2

Max. Number of originals A5R to A4: 50 sheets (80 g/m2)
Document Scanning 

speed (max.)
Copy iR1018/1018J: A4 18 ipm 

iR1022A/1022F/1022i/1022iF: A4 20 ipm 
Scan BW: 18ipm A4 300dpi

Colour: 8ipm A4 300dpi

OTHER ACCESSORIES iR1018/20 Plain Pedestal
Cassette Feeding Unit
Cassette
Card Reader-E1
Card Reader Attachment
Network Kit (Standard for iR1022i/22iF)
PCL Kit (Standard for iR1022i/22iF)

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon’s standard testing methods.
This leaflet and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch.
Final specifications are subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are
trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.
Canon Recommends you use Canon Media for the best results.  Please check media(paper) compatibility list to see which
variety of paper/media is recommended. Environmentally considerate production methods ensure that Canon complies
with the European WEEE** directives. Lead and hazardous substances are prohibited from the manufacturing process.
In addition the machine conforms to the International Energy Star Program. 

Conforms to the International
Energy Star program as an

MFP and Copier

Canon’s GENUINE logo means
quality all-round performance



Na obrázku je zobrazen model imageRUNNER 1750i 

Tyto vysokorychlostní zařízení pro tisk 
ve formátu A4 jsou kompaktní, šetří 
místo a jsou ideální pro kanceláře, 
které se nezastaví. Produktivnost  
a široký záběr těchto zařízení šetří  
váš čas, zatímco funkce snižování 
nákladů šetří vaše peníze.

Rychlé a efektivní

Produktivita a efektivita

• Dotykový displej se snadným použitím 

•  Vysoké rychlosti tisku, 50 stran za minutu

•  Odesílejte barevně dokumenty, v různých 
formátech do síťového adresáře nebo  
na e-mail 

•  Méně přerušování díky kapacitě až 
2 300 listů papíru

•  Volitelný kompaktní sešívací finišer

•  Snadná, bezproblémová integrace 
- Uzpůsobeno pro užití v síti, podpora  
PCL a PostScript.

•  Kompatibilita s nástroji údržby 
e-Maintenance společnosti Canon 
nabízejícími vzdálenou diagnostiku, 
automatické odečítání počítadel a 
sledování spotřebních položek

Šetrné k životnímu prostředí

•  Certifikát Energy Star, nízké hodnocení TEC

•  Pokud je přístroj v režimu spánku, 
spotřebovává pouze 1 watt

•  Automatický oboustranný výstup

Efektivní provoz

•  Nízké náklady (TCO)

•  Zvýšená produktivita a nejlepší využití 
energie ve své třídě maximalizují hodnotu

•  Kompatibilita s řešením uniFLOW nabízí 
výběr nákladového střediska a hlášení 
řízení nákladů a jejich sledování 

•  Přesné účtování prostřednictvím nástrojů 
údržby e-Maintenance 

Zabezpečení

•  Funkce bezpečného tisku Secure Print* 
zaručuje, že jsou dokumenty během tisku 
zabezpečené

•  Přístup k zařízení probíhá prostřednictívm 
ID Oddělení

•  uniFLOW nabízí flexibilitu, bezpečnost a 
spolehlivost softwaru My Print Anywhere 

 *    Bezpečný tisk až 100 úloh uložených na RAM

you can

KaPacita PaPíru  
až 2 300 listů

sKenování  
do e-mailu  
a adrEsářE

30–50 
čErnobílých 

stráneK a4  
za minutu

energeticKy 
efeKtivní

5,7“ / 
14,47cm 

QVGa sklopný 
dotykoVý lcd 

disPlej

KomPaKtní design

imageRUNNER
1730i,1740i a 1750i



imagerunner 
1700 řada

Typ stroje Multifunkční černobílé laserové zařízení 

Dostupné hlavní funkce imageRUNNER 1730i: Tisk, kopírování, skenování, 
odesílání a volitelné faxování
imageRUNNER 1740i: Tisk, kopírování, skenování, 
odesílání a volitelné faxování
imageRUNNER 1750i: Tisk, kopírování, skenování, 
odesílání a volitelné faxování 

sPecifiKace 
tisKárny

Rychlost tisku imageRUNNER 1730i: Až 30 stránek za minutu 
(A4)
imageRUNNER 1740i: Až 40 stránek za minutu 
(A4)
imageRUNNER 1750i: Až 50 stránek za minutu 
(A4)

Metoda tisku Monochromatický laserový tisk
Rozlišení tisku 600 x 600 dpi, až 1200 x 1200 dpi (rozšířeno)

Oboustranný tisk Automatický
Tisk z paměťového 

média
Podporovaná paměťová média:  
USB paměťové karty
Podporované typy souborů: JPEG, TIFF

Vstup papíru 
(standardní)

kazeta na 550 listů
víceúčelový zásobník na 100 listů

Vstup papíru (volitelný) 3 x kazeta na 550 listů
Maximální kapacita 

vstupu papíru
2300 listů 

Kapacita výstupu papíru 250 listů (80 g/m2)
Výstupní možnosti Standardně: Seskupování

Volitelný sešívací 
finišer:

Třídění, Dělení do skupin, 
Sešívání

Podporované typy médií Kazeta/kazety: Obyčejný papír, recyklovaný 
papír, barevný papír, silný 
papír, perforovaný papír, 
obálky* 
*Obálky podporovány pouze u 
přihrádky 2. Vyžaduje volitelnou 
kazetu na obálky -D1

Víceúčelový 
zásobník:

Obyčejný papír, recyklovaný 
papír, barevný papír, silný 
papír, perforovaný papír, 
tenký papír, transparentní 
papír, štítky, obálky (No.10 
(COM10), ISO-B5, Monarch, 
ISO-C5, DL)

Podporované  
rozměry médií

Přihrádky na  
papír 1, 3 a 4: 

Standardní rozměry: A4, A5, 
B5, Legal, Letter, Executive, 
STMT

Přihrádka na 
papír 2: 

Standardní rozměry: A4, A5, 
B5, Legal, Letter, Executive, 
STMT, Obálky* (No.10 
(COM10), ISO-B5, Monarch, 
ISO-C5, DL)
*Vyžaduje volitelnou kazetu na 
obálky -D1

Víceúčelový 
zásobník: 

Standardní rozměry: A4, A5, 
B5, Legal, Letter, Executive, 
STMT, Uživatelské velikosti  
(99 mm až 216 mm x  
140 mm až 356 mm), 
Obálky* (No.10 (COM10),  
ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované  
hmotnosti médií

Kazeta/kazety:
Víceúčelový 
zásobník:

64 až 105 g/m2 
64 až 128 g/m2

Jazyk(y) tiskárny UFRII-LT (Standardně)
PCL5e/6 (Standardně)
PostScript Level 3 Emulation (Standardně)

Písma PCL písma:
PS písma:

93 Roman
136 Roman

Kompatibilita s 
operačními systémy

UFRII-LT: Windows® 2000 / XP / Server 
2003 / Vista / Server 2008 /  
Windows 7 / Server 2008 R2,  
MAC OS X (10.4.9 nebo 
novější)

PCL: Windows 2000 / XP / Server 
2003 / Vista / Server 2008 / 
Windows 7 / Server 2008 R2

PS: Windows 2000 / XP / Server 
2003 / Vista / Server 2008 /  
Windows 7 / Server 2008 R2,  
MAC OS X (10.4.9 nebo 
novější

PPD: MAC OS 9.1 nebo novější,  
MAC OS X (10.2.8 nebp 
novější) Windows 2000 / 
Server 2003 / Server 2008 / 
XP / Vista / 7

Dostupnost tiskových řešení pro další operační 
systémy a prostředí (včetně AS/400, UNIX, Linux 
a Citrix) naleznete na stránce http://software.
canon-europe.com. Některá z těchto řešení jsou 
zpoplatnitelná. Zařízení typu SAP jsou dostupná 
prostřednictvím trhu SAP

sPecifiKace 
KoPírování

Rychlost kopírování imageRUNNER 1730i: Až 30 kopií za minutu (A4)
imageRUNNER 1740i: Až 40 kopií za minutu (A4)
imageRUNNER 1750i: Až 50 kopií za minutu (A4)

Doba výstupu první 
kopie (FCOT)

Přibližně 5 sekund nebo méně

Rozlišení kopírování Až 600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování Až 999 kopií

Zmenšení / zvětšení 25 - 400 %, odstupňováno po 1 %
Další funkce Třídení (vyžaduje finišer), 4 v 1, Kopírování dokladů

sPecifiKace 
sKenování

Volitelné / Standardní Standard pro všechny modely 
Typ Skenovací deska pro barevné skenování a duplexní 

automatický podavač dokumentů (DADF)
Podporované  

rozměry médií
A4, A5, Legal, Letter, Vlastní velikosti (Š x D): Max 
216 mm x 356 mm Min. 140 mm x 140 mm) 

Podporované  
hmotnosti médií

Jednostranné 
skenování:

42 až 128 g/m2

Oboustranné 
skenování:

50 až 128 g/m2 

Rozlišení skenování až 600 x 600 dpi černobíle 
až 300 x 300 dpi barevně

Oboustranné skenování oboustranné na oboustranné (automatické) 
Rychlost skenování Černobílé 

jednostranné: 
imageRUNNER 1730:  
30 obrazů za minutu / A4 
(600 dpi / 300 dpi) 
imageRUNNER 1740 / 1750: 
50 obrazů za minutu / A4 
(600 dpi / 300 dpi)

Černobílé 
oboustranné: 

imageRUNNER 1730:  
20 obrazů za minutu / A4 
(600 dpi / 300 dpi) 
imageRUNNER 1740 / 1750: 
32 obrazů za minutu / A4 
(600 dpi / 300 dpi)

Barevné 
jednostranné:

imageRUNNER 1730:  
30 obrazů za minutu / A4 
(300 dpi) 
imageRUNNER 1740 / 50: 
50 obrazů za minutu / A4 
(300 dpi)

Barevné 
oboustranné:

imageRUNNER 1730:  
20 obrazů za minutu / A4 
(300 dpi) 
imageRUNNER 1740 / 50: 
32 obrazů za minutu / A4 
(300 dpi)

Metody skenování Push Scan: Funkce odesílání dostupná  
u všech modelů. 

Pull Scan: Na všech modelech je 
dostupné TWAIN/WIA Pull 
skenování 

Skenování na USB 
paměť:

Ano, dostupné na všech 
modelech 

Specifikace funkce 
Pull scan

Ovladač TWAIN přes síť
Podporované operační systémy: Windows 2000/ 
Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows 
Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, 
(32bitový, 64bitový v režimu kompatibility)

sPecifiKace 
odesílání

Specifikace funkce 
Pull scan

Standard pro všechny modely 

Rozlišení při odesílání až 600 x 600 dpi černobíle 
až 300 x 300 dpi barevně

Místa určení E-mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP)
Adresář / Položky  

rychlé volby
LDAP (1000) / Místní (Max. 500)

Formáty souborů TIFF (černobílé), JPEG, PDF, PDF (kompaktní), 
Volitelně prohledatelné PDF

Sady rozšířeného 
odesílání

Ne

tEchnické  
údajE faxů

Volitelné / Standardní Volitelné pro všechny modely 
Rychlost modemu Super G3 33,6 kb/s (Až 3 vteřiny/stránku1)

Rozlišení při faxování Standardně: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Super jemné: 200 x 400 dpi
Ultrajemné: 400 x 400 dpi

Paměť faxu Až 1000 stránek1

Položky rychlé volby Max. 500
Skupinové volby /  

Místa určení
Max. 499 volání

Sekvenční vysílání Max. 500 adres + Nových 32 míst určení

Záloha paměti 1 hodina
Další funkce Přeposílání faxu, Dvojitý přístup, Faxování s PC 

(pouze TX)
záKladní 

sPecifiKace
Doba zahřívání Přibližně 30 sekund nebo méně při zapnutí

Typ rozhraní USB 2.0 Hi-Speed
10BASE-T/100BASE-TX
1 x Hostící USB (2.0) rozhraní (zadní strana 
zařízení)
Volitelně rozobočovač pro tři další USB (2.0) porty 
- Bok zařízení

Síťové protokoly TCP/IP (LPD / Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, 
WSD, podpora IPv4 / IPv6

Rychlost procesoru 400 Mhz
Paměť 512 MB (sdílená)

Jednotka pevného disku Ne (standardně bezpečný tisk ukládá na RAM)
Ovládací panel 5,7" sklopný monochromatický dotykový 

LCD displej 

Rozměry (Š x H x V) 560 mm x 500 mm x 633 mm 
Prostor na instalaci 

(Š x H)
787 mm x 960 mm
1182 mm x 960 mm (Plná konfigurace včetně 
sešívacího finišeru)

Hmotnost Přibližně 44,3 kg (bez toneru) 
Zdroj napájení 220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz)

Spotřeba energie Maximum: Přibližně 1600 W
Pohotovost: Přibližně 43 W nebo méně
Režim úspory 
energie:

Přibližně 8,5 W nebo méně

Režim spánku: Přibližně 1 W nebo méně
Hladiny hluku Hlučnost2

Provoz: 
 
 
 
Pohotovost:
 

 
iR1730i   69,5 dB nebo méně 
iR1740i   73,0 dB nebo méně 
iR1750i   75,0 dB nebo méně
 
iR1730i   43,0 dB nebo méně 
iR1740i   53,0 dB nebo méně 
iR1750i   53,0 dB nebo méně

Software a správa 
tiskárny 

iWMC - Centralizované nástroje správy zařízení
kompatibilita s nástroji eMaintenance - umožňuje 
odečítat počítadla, automatickou správu 
spotřebních položek a vzdálenou diagnostiku
Network ScanGear
NetSpot Device Installer
Rozhraní Remote User Interface (RUI)
Správa podle ID oddělení
klient uniFLOW Login Device - vestavěná 
kompatibilita uniFLOW

Bezpečnostní funkce IP / Mac filtrování adres, ID oddělení, Bezpečný  
tisk (založený na RAM). Bezpečný tisk softwaru 
My Print Anywhere prostřednictvím Výběru úloh 
rozhraní uniFLOW (volitelné)

spotřEbní MatEriál

Kazety s tonerem C-EXV37 TONER (15 100 stránek3) 
sPecifiKace 

VolitElného 
přísluŠEnstVí

Sešívací finišer Název: Sešívací finišer -H1
Počet zásobníků: 1
Kapacita zásobníku: Při sešívání: 20 setů. Bez 
sešití: 500 listů 
Maximální kapacita při sešívání: Až 50 listů
Hmotnost papíru: 64 až 128 g/m2

Místa sešívání: Jedno (levý horní roh)
Rozměry (Š x H x V):  
798 mm x 395 mm x 263 mm
Hmotnost: Přibližně 10,5 kg

Jednotky kazetových 
podavačů

Název: Kazetový modul -Y1
Rozměry (Š x H x V):  
540 mm x 500 mm x 158 mm
Hmotnost: Přibližně 7,7 kg

doplňující 
VolitElné 

přísluŠEnstVí

Doplňující volitelné 
příslušenství

Kazetový modul -Y1: Přídavná kazeta na 550 listů
Kazeta na obálky -D1: umožňuje podávání obálek 
skrze 2 přihrádku na papír 
Sešívací finišer -H1: Kompaktní sešívací finišer
Sada pro tisk čárových kódů -B1: Umožňuje 
tisknout čárové kódy prostřednictvím technologie 
Jet Caps technology
Fax Super G3 -AJ1: Přidá funkci faxu
Sada pro odesílání prohledávatelných PDF -E1: 
Možnost odeslání prohledávatelného souboru PDF
Čtečka karet -F1: Systém na fyzické přístupové 
karty umožňující přístup pouze autorizovaným 
uživatelům
Kit pro připojení čtečky karet-C1: Připojovací sada 
pro čtečku karet-F1 nebo čtečku uniFLOW MiCARD
Sada rozhraní se třemi porty-B1: Sada tříportového 
USB rozhraní pro USB paměť
Rukojeť pro hendikepované-A1: Připojuje se 
k podavači dokumentů, usnadňuje přístup 
uživatelům na vozíčku
Kazeta FL-AP1: Zásobník na dalších  
550 listů pro všechny kazetyVyšší podstavec: Stojan 
lze umístit pod standardní/volitelný kazetový modul 
pro zvýšení pozice zařízení
Nižší podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/
volitelný kazetový modul pro zvýšení pozice zařízení

poZnáMky pod čarou
[1]   Založeno na tabulce ITU-T Standard Chart No. 1
[2]   Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779
[3]   Založeno na pokrytí 6 %

Pro lepší srozumitelnost jsou některé obrázky simulacemi. Veškeré údaje 
jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. 
Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení 
produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit. 
Označení ™ a ®: Veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich 
trzích nebo v jejich zemích.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní značky 
nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných 
zemích.  
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