
Zariadenia zo série imageRUNNER ADVANCE 
C255/C355 sú modely s formátom A4, ktoré však 
obsahujú veľké množstvo funkcií kancelárskych 
zariadení s formátom A3. Sú vynikajúcim doplnkom 
do rušných pracovných skupín, kde sa vyžadujú 
kompaktné riešenia.

•
Inteligentné a všestranné 
farebné multifunkčné 
zariadenie s formátom A4* 
a flexibilnou konektivitou

Kontrola nákladov:
• Technológia určená na zníženie celkových nákladov na tlač
• Sledovanie aktivity používateľov na sprehľadnenie tlačových 

činností
• Bezpečnostné nastavenia a obmedzenie použitia zariadenia 

na funkčnej hladine pre jednotlivých používateľov*
• Ušetrite náklady na telefonické prenosy použitím faxovania 

cez IP*
• 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

imageRUNNER ADVANCE 
C255i, C355i, C355iFC, C355P

Podpora práce v teréne:
• Pripojte sa do cloudových služieb, ak potrebujete získať 

prístup k dokumentom online
• Bezpečná mobilná tlač ako štandardná súčasť 
• Podpora priemyselných štandardov ako napr. Apple Airprint® 

a Mopria®
• Tlač pre hostí pomocou technológie Direct Connection
• Podpora viacerých typov pripojenia inteligentného 

zariadenia, napr. voliteľný Bluetooth
• Náhrada PC inteligentným zariadením na výkon 

každodenných pracovných postupov 
• Odosielanie údajov z inteligentného zariadenia do zariadenia 

imageRUNNER ADVANCE C255/C355 a naopak

*C355P je model len s tlačiarňou

TLAČ KOPÍROVANIE FAXOVANIE SKENOVANIE
Voliteľné na 

všetkých modeloch 
MFP

C355P je model 
len s tlačiarňou



Zabezpečenie dôverných informácií:
• Pomocou oceňovaného inteligentného overovania 

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

• Možnosť deaktivovať funkcie jednotlivým používateľom na 
zabránenie nepovoleného používania 

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

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

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

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

Optimalizácia dokumentových tokov:

• Inteligentné používateľské rozhranie s veľkou farebnou 
dotykovou obrazovkou má rýchlu odozvu a používa sa 
podobne ako inteligentný telefón

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

• Bezproblémové, rýchle a jednoduché skenovanie papierových 
dokumentov*

• Skenujte a konvertujte dokumenty do formátu 
prehľadávateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® 
PowerPoint pomocou jednoprechodového obojstranného 
dokumentového podávača* s kapacitou 100 hárkov*

• Automatické a časovo úsporné dokončovanie pomocou spiniek

Úžasné výsledky:
• Robustný dizajn a technológia s kapacita papiera až 2 300 

hárkov, ktorá sa dokonale hodí na pokrytie požiadaviek  
v rušných pracovných skupinách

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

Efektívna správa zariadení:
• Vhodné na používanie buď na stole alebo podstavci v malých 

pracovných skupinách

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

• Zdieľanie zdrojov (napr. faxu) s ostatnými zariadeniami 
imageRUNNER ADVANCE na sieti*

• Spolupráca s podnikovými aplikáciami a externými systémami 
v cloude

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

• 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

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

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu:
• Prvotriedne parametre hodnoty typickej spotreby energie 

(TEC)
• Spotreba v režime spánku len 0,8 W
• Zariadenia majú environmentálne udržateľný dizajn, používajú 

sa v nich recyklované materiály a bioplasty a minimalizuje sa 
ich negatívny dopad na životné prostredie

• Certifikácia ENERGY STAR®
• Zariadenia sa kvalifikujú na prestížnu cenu Blue Angel  

s prísnymi požiadavkami (nevzťahuje sa na model  
C355i/C355P)

• 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

Hlavné možnosti konfigurácie

*C355P je model len s tlačiarňou

SPINKOVAČ-Z1 (STAPLE 
FINISHER-Z1)

KAZETOVÝ PODÁVAČ-
AJ1 (CASSETTE 
FEEDING UNIT-AJ1)

KAZETOVÝ PODÁVAČ-
AK1 (CASSETTE 
FEEDING UNIT-AK1)

KAZETOVÝ MODUL-
AE1 (CASSETTE  
MODULE-AE1)

PLOCHÝ 
PODSTAVEC, TYP-F1  
(PLAIN PEDESTAL 
TYPE-F1)

iR ADV C255i/C355i iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

•  1 zásobník, kapacita 500 hárkov

•   Zošívanie v rohu, hrúbka dokumentu 
až 30 hárkov (80 g/m²)

•  Pre formát až A4

•  Hmotnosť média  
60 – 163 g/m²

•  550 hárkov (80 g/m²)

•  Zariadenie stojí na 
podlahe

•  Pre formát až A4

•  Hmotnosť média  
60 – 163 g/m²

•  3 x 550 hárkov (80 g/m²)

•  Zariadenie stojí na 
podlahe

•  Pre formát až A4

•  Hmotnosť média  
60 – 163 g/m²

•  1 x 550 hárkov (80 g/m²)

•  Zariadenie sa používa na 
stole

•  Slúži na zdvihnutie 
zariadenia, bez 
dodatočného podávania 
média

•  Zariadenie stojí na 
podlahe



• 
Technické údaje

Hlavná jednotka

Typ zariadenia Farebné laserové multifunkčné zariadenie1

Hlavné funkcie Tlač, kopírovanie1, skenovanie1, odosielanie1, ukladanie a 
faxovanie2

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 Štandardné: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku Štandardné: 250GB 

Komunikačné rozhranie SIEŤ Sieťové normy: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 
Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voliteľné: NFC, 
Bluetooth Low Energy 
INÉ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, 
USB 2.0 (zariadenie) x 1; 
Voliteľné: Sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Vstup papiera do zariadenia 
(štandardný) 

iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
Zásobník pre 550 hárkov (80 g/m²) 
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m²) 
 
iR-ADV C355iFC:  
Zásobník pre 4 x 550 hárkov (80 g/m²) 
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m²)

Vstup papiera (voliteľné pre 
model C255i/C355i/C355P) 

Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL-AE1) 
(CASSETTE MODULE-AE1) 
Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-
AJ1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1) 
3 x zásobník na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-
AK1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)

Maximálne množstvo papiera 
na vstupe

2 300 hárkov (80 g/m²)

Množstvo papiera na výstupe 
zo zariadenia 

Bez finalizácie: 250 hárkov (A4, 80 g/m²) 
S finalizačným zariadením: Max. 500 hárkov (A4, 80 g/m²)

Finalizácia dokumentov Stohovanie, zoskupovanie 
S externým finalizačným zariadením: Stohovanie, zoskupovanie, 
ofset, zošívanie

Podporované typy médií Zásobník: 
Tenký papier, štandardný papier, hrubý papier, farebný papier, 
recyklovaný papier, perforovaný papier, bond, obálky* 
*Tlač na obálky len cez štandardný zásobník 1. 
 
Multifunkčný zásobník: 
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, 
recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, štítky, bond, 
obálky

Podporované formáty médií Zásobník 1: 
Štandardný formát: A4, B5, A5, obálky (č. 10(COM 10), Monarch, 
ISO-C5, DL) 
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm 
Multifunkčný zásobník: 
Štandardný formát: A4, B5, A5 
Vlastný formát: Min. 98 mm x 148 mm, max. 216 mm x 355,6 mm 
Obálky: Č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL 
Vlastný formát obálky: 98 mm x 148 mm až 216 mm x 355,6 mm 
KAZETOVÝ MODUL-AE1 (CASSETTE MODULE-AE1): 
Štandardný formát: A4, B5, A5 
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm 
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AJ1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1): 
Štandardný formát: A4, B5, A5 
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm 
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AK1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1): 
(Štandardne na modeli C355iFC): 
Štandardný formát: A4, B5, A5 
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm

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

Čas zahrievania Od zapnutia napájania:  iR-ADV C255i menej ako 34 sekúnd3 
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:  
Menej ako 30 sekúnd3

Z režimu spánku: Menej ako 10 sekúnd 
Z režimu rýchlej aktivácie:  iR-ADV C255i/C355i/C355iFC:  

Menej ako 4 sek. 4

Rozmery (Š x H x V) iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm

Priestor na inštaláciu (Š x H) 852 mm x 908 mm (Základná výbava: DADF + vysunutý 
multifunkčný zásobník) 
1 407 mm x 908 mm (Plná výbava: DADF + SPINKOVAČ-Z1 
(STAPLE FINISHER-Z1) + vysunutý multifunkčný zásobník)

Hmotnosť iR-ADV C355P: Približne 42 kg s tonerom 
iR-ADV C255i/C355i: Približne 49 kg s tonerom 
iR-ADV C355iFC: Približne 68 kg s tonerom

Špecifikácie tlače

Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom

Rýchlosť tlače iR-ADV C255i:  
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:  
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

Rozlíšenie tlače Ekvivalentné rozlíšeniu 1 200 dpi x 1 200 dpi 

Jazyky popisu stránok UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (štandardné)

Obojstranná tlač Automatická (štandardná funkcia)

Priama tlač Priama tlač je možná z pamäťového kľúča USB, Advance Space, 
prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania 
a webového prístupu5 
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS.

Tlač z mobilných zariadení  
a cloudových služieb

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** 
Písma PS: 136 Roman 
 
*Vyžaduje si použitie voliteľnej SÚPRAVY MEDZINÁRODNÝCH 
PCL FONTOV-A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) 
**Vyžaduje si použitie voliteľnej SÚPRAVY NA TLAČ 
ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)

Operačný systém UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ 
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia) 
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ 
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ 
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
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/7/8/8.1/10 
Zariadenia typu SAP sú k dispozícii na trhovisku SAP Market 
Place. 
Na internetovej adrese http://www.canon.sk/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 kopírovacieho 
zariadenia1

Rýchlosť kopírovania iR-ADV C255i:  
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:  
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

Čas zhotovenia prvej kópie iR-ADV C255i: Približne 6,9/9,4 sek. alebo menej 
iR-ADV C355i/C355iFC: Približne menej ako 5,1/6,9 sek.

Rozlíšenie kopírovania Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi 
Tlač: Ekvivalent až 2 400 dpi x 600 dpi

Opakovaná kópia Až 999 kópií

Zväčšenie 25 % – 400 % (v prírastkoch 1 %)

Prednastavené zmenšenia 25 %, 50 %, 71 %, 100 % 

Prednastavené zväčšenia 141 %, 200 %, 400 %

Špecifikácie skenera1

Štandardný typ Jednoprechodový automatický obojstranný podávač 
dokumentov

Technické údaje pre 
skenovanie v režime Pull 

Colour Network ScanGear2. Pre TWAIN a WIA 
Podporované operačné systémy: Windows Vista/7/8/8.1/10 
Windows 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 predlohového skla: Hárok, kniha, trojrozmerné predmety 
Formát média v podávači: A4, B5, A5, A6 
Hmotnosť média v podávači: 
Jednostranné skenovanie: 50 až 128 g/m²/64 až 128 g/m²  
(ČB/farba) 
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m²/64 až 128 g/m²  
(ČB/farba)

Režim skenovania Funkcia odosielania je dostupná na všetkých modeloch 
 
Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch 
 
Skenovanie do mobilných zariadení alebo zariadení pripojených 
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

Rýchlosť skenovania  
(ČB/farba, A4)

Jednostranné skenovanie (ČB/farba): 50 obr./min.  
(300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min. (300 x 600 dpi) 
Jednostranné skenovanie (farba): 50 obr./min.  
(300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min. (300 x 600 dpi) 
Obojstranné skenovanie (ČB): 100 obr./min.  
(300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min. (300 x 600 dpi) 
Obojstranné skenovanie (farba): 100 obr./min.  
(300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min. (300 dpi x 600 dpi)

Kapacita papiera 100 hárkov (80 g/m²)

Obojstranné skenovanie Obojstranné na obojstranné (automatické)

Špecifikácie odosielania 
(SEND)1

Voliteľné/štandardné Štandardne na všetkých modeloch MFP

Cieľ E-mail/internetový fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, 
Super G3 FAX (voliteľné na iR-ADV C255i/C355i),  
IP Fax (voliteľné)

Adresár/rýchle predvoľby 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 v3.0, WebDAV 
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý, plný)

imageRUNNER ADVANCE 
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Formát súborov Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné,  
s aplikovanou politikou, optimalizované pre web, PDF 
A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), Office Open XML 
(PowerPoint, Word) 
 
Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované), PDF/XPS (digitálny 
podpis)

Špecifikácie faxu1

Voliteľné/štandardné iR-ADV C255i/C355i: Voliteľné: 
iR-ADV C355iFC: Štandardne

Rýchlosť modemu Super G3: 33,6 kbps 
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

A4, B5*, A5* a A6* 
*Odoslané ako A4

Pamäť faxu Až 30 000 strán 

Rýchla voľba Max. 200

Skupinová voľba/adresáti Max. 199 volieb

Sekvenčné odosielanie Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte Áno

Bezpečnostné funkcie

Identifikácia používateľov Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni 
zariadení a funkcií), autentifikácia používateľov, ID oddelení, 
autentifikácia, systém správy prístupu 

Údaje Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), zámok pevného 
disku heslom, vymazanie pevného disku, ochrana poštovej 
schránky heslom, šifrovanie pevného disku (certifikácia  
FIPS140-2), Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408)10  
Voliteľné: Odstránenie pevného disku1, prevencia straty údajov 
(vyžaduje si použitie uniFLOW)

Sieťové rozhranie Štandardné: 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 Štandardné: Bezpečná tlač, integrácia Adobe LiveCycle® Rights 
Management ES2.5 
Voliteľné: Šifrované PDF1, šifrovaná zabezpečená tlač, podpisy 
používateľov a zariadení, bezpečná vodotlač, uzamknutie 
dokumentov proti skenovaniu1

Špecifikácie prevádzkového 
prostredia

Prevádzkové podmienky Teplota: 10 až 30 ºC 
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

Napájanie 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Spotreba energie Maximálna: Približne 1,5 kW 
Tlač: 
488 Wh alebo menej6 
Pohotovostný režim: Približne 40,3 Wh 
Režim spánku: Približne 0,8 W alebo menej7 
S vypnutým doplnkom: Približne 0,1 W6 
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)8: 
iR-ADV C255i: 0,7 kWh 
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Softvér a riešenia

Certifikáty a kompatibilita
[10]

Úrovne hluku Hladina hluku (LwAd)9

iR-ADV C255i: Aktívny režim (ČB): 63,2 dB alebo menej6,  
V prevádzke (farba): 63,7 dB alebo menej6,  
Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktívny režim (ČB): 65,9 dB 
alebo menej6, V prevádzke (farba): 66,8 dB alebo menej6, 
Pohotovostný režim: 53 dB alebo menej 
 
Zvukový tlak (LpAm)9

Z pozície okolostojacej osoby:
iR-ADV C355P: Aktívny režim (ČB): 51,4 dB alebo menej6,  
V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej6,  
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej
iR-ADV C255i: V prevádzke (ČB/farba): 48,7 dB alebo menej6, 
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktívny režim (ČB): 51,4 dB 
alebo menej6, V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej6, 
Pohotovostný režim: 6 dB alebo menej

Normy ENERGY STAR® Qualified 
Ecomark 
Blue Angel11 
RoHS

Spotrebný materiál

Toner TONER C-EXV 47 BK/C/M/Y

Toner (odhadovaná výťažnosť 
pri pokrytí 5%)

TONER C-EXV 47 BK: 19 000 
TONER C-EXV 47 C/M/Y: 21 500

Hardvérové príslušenstvo

Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch série  
iR-ADV C255/C355 sa nachádzajú v tabuľkách s technickými 
údajmi na lokálnej internetovej stránke Canon.

Poznámky pod čiarou
[1]  Nevzťahuje sa na model C355P, pretože tento model má len tlačiareň
[2] Nevzťahuje sa na model C355P a voliteľné na modeli C255i a C355i
[3] Čas medzi zapnutím zariadenia a aktiváciou štartovacieho tlačidla. Režim rýchleho štartu aktivovaný
[4]  Doba, ktorá musí uplynúť, kým je možné vykonávať kľúčové operácie na dotykovom paneli.
[5]  Podporovaná je len tlač PDF z internetových stránok
[6] Údaje boli prevzaté z poznámok k certifikácii „Blue Angel Certification User Notes“
[7]  Režim spánku 0,8 W nie je k dispozícii vo všetkých situáciách kvôli niektorým nastaveniam.
[8]  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).

[9]  Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779
[10]  Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) - Ukončenie testovania je naplánované na 

koniec júla 2017
[11]  Nevzťahuje sa na modely C355i a C355P
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