
Wszechstronne
drukarki sieciowe 

do najróżniejszych
zadań biznesowych.
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Nabiurkowe rozwiązanie
zaprojektowane tak, aby
pracować tak, jak Ty.

iR1018
iR1018J
iR1022i

iR1022F
iR1022A
iR1022iF

Drukarka wielofunkcyjna



Rozwiązanie Canon serii
iR1018/1022 łączy możliwości 

wielu urządzeń biurowych 
w jednym, zajmującym

niewiele miejsca urządzeniu
wielofunkcyjnym.

Szerokie horyzonty 

w małym formacie.

Inteligentna komunikacja w biurach
domowych i małych grupach
roboczych.
Czas na chwilę relaksu. Nowe, wielofunkcyjne urządzenia 
firmy Canon serii iR1018/1022 zostały zaprojektowane, by ułatwić życie
małym firmom o szerokich horyzontach. Doskonale kompunujące się na
Twoim biurku, pomogą Ci zrobić wszystko to, czego potrzebujesz, a nawet
więcej. Zapewnią Ci – z poziomu Twojego biurka - znakomitą komunikację,
która nigdy nie zawodzi.

Łatwa komunikacja.

Za każdym razem, gdy pracujesz
z urządzeniami serii iR1018/1022,
produkujesz profesjonalnie wyglądające
dokumenty.
Możesz szybko kopiować, drukować
i wysyłać faksem dokumenty w wersji

czarno-białej
lub nawet skanować
i wysyłać je we
wspaniałych kolorach 

z poziomu swojego komputera.
Drukowanie i kopiowanie odbywa się
błyskawicznie w rozdzielczości, która
może wynosić maksymalnie 1200 dpi.
Ponadto możesz bardzo łatwo
drukować lub kopiować dokumenty
dwustronnie, co pozwala nie tylko
zrobić dobre wrażenie, ale jednocześnie
oszczędzać papier.

Niesamowicie wydajna
komunikacja.

Dzięki urządzeniom serii iR1018/1022
tania i opłacalna komunikacja
biznesowa może teraz przybrać inny
wymiar. Teraz możesz skanować
dokumenty i wysyłać informacje
do różnych lokalizacji bezpośrednio
z urządzenia. Pliki są natychmiast
konwertowane do formatu TIFF, PDF
lub JPEG, a następnie kierowane
bezpośrednio do określonego przez
Ciebie miejsca przeznaczenia – adresu
e-mail, serwerów FTP, folderów 
w komputerze, faksu internetowego
oraz nawet do baz danych poprzez
iWDM Gateway (dodatkowego
oprogramowania). Ponadto, urządzenia
serii iR1018/1022 kompresują pliki
w formacie PDF do wielkości 90% ich
oryginalnego rozmiaru – te kompaktowe
urządzenia mają niesamowitą moc!

dupleks



Bezproblemowa integracja 
w sieci.

Być może chciałbyś zachować je
tylko dla siebie, lecz nie jesteś jedyną
osobą, która może czerpać korzyści

korzystając z urządzeń
serii iR1018/1022.
Urządzenia te można
łatwo podłączyć do sieci

tak, aby korzystali z niego również Twoi
koledzy. Drukowanie sieciowe jest
możliwe dzięki zastosowaniu
opracowanego przez Canon
zaawansowanego języka dla drukarek
UFR II Lite; możliwe jest także
drukowanie PCL.

Troska o środowisko.

Innowacyjna technologia utrwalania
umożliwia automatyczne uruchamianie
energooszczędnego trybu uśpienia, jeśli
urządzenie nie jest w użyciu. Kiedy
chcemy z niego skorzystać, urządzenie
jest od razu w pełni gotowe do pracy
- to znakomity sposób na zmniejszenie
zużycia energii bez pogorszenia
wydajności pracy użytkowników.

Przyjazne środowisku metody produkcji
zapewniają, że urządzenia są zgodne
z europejską dyrektywą RoHS**
w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Ponadto urządzenia są zgodne
z międzynarodowym programem
Energy Star.

Oszczędność miejsca
i skalowalność.

Kompaktowe rozmiary urządzeń serii
iR1018/1022 nie
oznaczają wcale
ograniczonej
wydajności.

W standardowej konfiguracji pojemność
papieru wynosi 600 arkuszy, 
a w konfiguracji rozszerzonej – aż 1100
arkuszy papieru w formacie A4.

Dostajesz to czego
potrzebujesz.

Wykonując pracę wielu urządzeń,
wielofunkcyjne i niewielkie w rozmiarach
urządzenia serii iR1018/1022
zaspokoją specyficzne wymagania
małych firm lub grup roboczych, które
potrzebują narzędzi o dużej wydajności
lecz tanich w eksploatacji. Wybierz
swoje urządzenie wielofunkcyjne z oferty
przedstawionej w poniższej tabeli.

Korzyści dla Dyrektora
Zarządzającego:

• Szeroki zakres funkcji, optymalnie
dopasowanych do potrzeb

• Rozwiązanie skalowalne – rośnie
wraz z firmą użytkownika

• Rozwiązanie opłacalne finansowo

• Urządzenie przyjazne środowisku

Korzyści dla
użytkownika:

• Kompaktowe urządzenie
nabiurkowe

• Rozwiązanie optymalnie
dopasowane do potrzeb

• Wiele możliwości 
w jednym urządzeniu

iR1018
iR1022iF

* strony na minutę      ** Skrót angielski od „Restriction of Hazardous Substances”

łatwość
pracy 

w sieci
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18-22
str./min.

Model Szybkość
(str./min.*)

Kopiowanie Drukowanie
Automatyczny

podajnik
dokumentów

Faks Skanowanie Wysyłanie

iR1018J 18 tak

iR1018 18 tak tak tak 

iR1022A 22 tak tak tak tak 

iR1022F 22 tak tak tak tak tak 

iR1022i 22 tak tak tak tak tak 

iR1022iF 22 tak tak tak tak tak tak 

Czy jest dostępna pomoc
techniczna w razie potrzeby?

Jak można się spodziewać po sprzęcie
firmy Canon, seria urządzeń
iR1018/1022 jest wyjątkowo
niezawodna. Jednak w razie, gdyby
pojawiły się jakiekolwiek kłopoty,
technicy są zawsze dostępni, 
a nowatorska usługa e-Maintenance 
(zdalna diagnostyka serwisowa)
monitoruje urządzenie i automatycznie
zamawia wizytę specjalisty 
w przypadku powstania problemu.

Czy obsługa urządzenia jest
skomplikowana?

Absolutnie nie. Urządzenia serii
iR1018/1022 są zaprojektowane
do użytku domowego lub w małych
biurach, gdzie konieczne jest
posiadanie urządzeń typu „plug and
work”. Dlatego też nawet
najbardziej zaawansowane funkcje
są bardzo łatwo dostępne.

?



Specyfikacja iR1018 / iR1022
Typ Urządzenie nabiurkowe

Maksymalny format oryginału A4
Formaty kopii Kaseta: A4

Podajnik ręczny: A5 do A4, Koperty
Rozdzielczość Kopiowanie: 600dpi x 600dpi, 1200dpi odpowiednik x 600dpi

Drukowanie: 1200dpi odpowiednik x 600dpi (PCL, UFRII LT)
256 Skala szarości

Szybkość kopiowania /druku A4: 18 kopii/min. (iR1018J/1018); 22 kopii/min. (iR1022A/22F/22i/22iF)
Powiększenie Zoom: 50 do 200%

Stały: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
Czas uzyskania pierwszej kopii 8,0 sek. lub mniej (iR1018J/1018),

12,0 sek. lub mniej (iR1022A/22F/22i/22iF)
Czas nagrzewania Ok. 16,5 sekundy

Kopie/wydruki wielokrotne Od 1 do 99 arkuszy
Drukowanie dwustronne automatyczne jednoprzebiegowe

Gramatura papieru Kaseta: 64 do 90g/m2

Podajnik ręczny: 56 do 128g/m2

Drukowanie dwustronne: 64 do 80g/m2

Kaseta A4
Pojemność papieru (80g/m2)

Standardowo 500 arkuszy x 1 kaseta
Podajnik ręczny: 100 arkuszy

Opcjonalnie 500 arkuszy x 1 kaseta
Całkowita pojemność papieru: 1100 arkuszy

Jednostka centralna Canon Custom Processor, 192MHz
Pamięć 64MB (iR1018J), 128MB (iR1018/22A/22F),

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

Zasilanie 220V AC to 240V AC +10% (50/60Hz)
Zużycie energii (W) 1.0kW maks.

Wymiary (szer./dł./wys.) 520 x 457 x 378mm (iR1018J/18) 
520 x 457 x 453mm (iR1022A/22F/22i/22iF) 

Waga Ok. 22.0kg (iR1018J/18)
Ok. 24.1kg (iR1022A/22F/22i/22iF)

FUNKCJA WYSYŁANIA
(FUNKCJA STANDARDOWA 

TYLKO DLA URZĄDZENIA 
IR1022I/22IF)

Szybkość skanowania z DADF Tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi
Tryb kolorowy: 6 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi

Rozdzielczość skanowania Tryb czarno-biały: 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi,
300dpi, 400dpi, 600dpi
Tryb kolorowy: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi (JPEG),
300dpi (funkcja wysokiej kompresji PDF)

Przeznaczenie E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Książka adresowa Lokalna (maksymalnie 200)

Format plików Pojedynczy (tryb czarno-biały) TIFF, PDF – (tryb kolorowy) JPEG,  
wysoka kompresja PDF
Wielokrotny: (tryb czarno-biały) TIFF, PDF – (tryb kolorowy) wysoka 
kompresja PDF

FUNKCJA DRUKOWANIA
PDL UFRII LT (w standardzie dla urządzeń iR1018/22A/22F/22i/22iF); 

PCL 5e/6 (w standardzie dla urządzeń iR1022i/22iF)
Rozdzielczość 1200dpi equivalent x 600dpi (PCL, UFRII LT),

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

Jednostka centralna Canon Custom Processor, 192MHz (wykorzystuje jednostkę centralną 
CPU)

PCL Fonts Roman113 (w tym Barcode Fonts)
Obsługiwane systemy 

operacyjne PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,
System operacyjny Mac 10.2.8-10.4.3

Interfejs (standardowy) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protokół sieciowy TCP/IP (LPD/RAW/ Port 9100)

DADF
(FUNKCJA STANDARDOWA 

DLA URZĄDZEŃ 
IR1022A/22F/22I/22IF)

Rozmiar papieru A4R, A5R, A5
Gramatura papieru 50g/m2 do 105g/m2

Maks. liczba oryginałów A5R do A4: 50 arkuszy (80g/m2)
Maks. szybkość skanowania  

Kopiowanie iR1018/1018J: dla formatu A4 18 obrazów/min. 
iR1022A/1022F/1022i/1022iF: dla formatu A4 do 20 obrazów/min. 

Skanowanie Tryb czarno-biały: 18 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi
W trybie kolorowym: 8 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi

DODATKOWE AKCESORIA iR1018/22 cokół
Dodatkowy podajnik papieru
Kaseta
Czytnik kart – E1
Zestaw do czytnika kart
Zestaw sieciowy (standardowo dla urządzeń iR1022i/22iF)
Zestaw PCL (standardowo dla iR1022i/22iF)

Niektóre obrazy stanowią imitację dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały oparte na podstawie standardowych metod  
testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed premierą produktu. Firma Canon  
zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. ™ i ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów 
są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów w poszczególnych rynkach i/lub  
krajach. Dla uzyskania najlepszych efektów, firma Canon zaleca użycie nośników Canon Media.  
Należy zapoznać się z listą kompatybilności nośników (papieru), by sprawdzić, które gatunki papieru/nośnika są zalecane. 

Ekologiczne metody produkcji sprawiają, że firma Canon spełnia wymagania dyrektywy europejskiej WEEE**. Ołów 
i substancje niebezpieczne są wykluczone w procesie produkcji. Ponadto urządzenia są zgodne z międzynarodowym programem 
Energy Star.

Conforms to the International
Energy Star program as an

MFP and Copier

Canon’s GENUINE logo means
quality all-round performance

Twój Partner
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