
A3-as fekete-fehér nyomtatás,  
másolás, beolvasás és faxolás akár  
22 oldal/perc sebességgel (A4).  
Ideális költségtudatos egyéni  
felhasználók és kis munkacsoportok 
számára 

•
Megbízható és megfizethető 
árú, azonnal használható 
többfunkciós készülék

imageRUNNER 2204F

Költségtudatos, átfogó megoldás

• Bővíthető funkcióinak köszönhetően most az egyszerűség feladása 
nélkül, könnyedén megválaszthatja, mi felel meg az Ön konkrét 
igényeinek. 

• Tartós felépítése és rugalmas nyomtatási, másolási, beolvasási, 
faxolási és kapcsolódási képességei révén a készülék egy, vagy akár 
több felhasználó számára is tökéletesen használható, helyet és pénzt 
takarítva meg mindenki számára. 

• A forgalmas, kicsi irodák számára ideális imageRUNNER 2204F 
leegyszerűsíti és meggyorsítja a dokumentumok mindennapi 
kezelését.

Intuitív használat, hatékony dokumentumkezelés

• Az átlátható felépítésű, 3,5 hüvelykes érintőképernyővel a készülék 
felhasználóbarát módon, egyszerűen vezérelhető.

• Az akár 22 oldal/perc sebességgel (A4) végzett, megbízható 
nyomtatás, másolás és beolvasás hatékonyabbá teszi  
a dokumentumok kezelését az irodában. 

• A Canon intelligens MF Toolbox alkalmazásával a beolvasott  
eredetik e-mail címekre és mappákba egyaránt elküldhetők,  
s emellett kereshető és nagy tömörítési arányú PDF-formátumokba 
konvertálhatók. 

• A kényelmes igazolványmásolási funkcióval egyszerűvé válik az 
útlevelek, személyi igazolványok és hasonló dokumentumok másolása 
– a papír egyazon oldalára, gyorsan, erőfeszítés nélkül. 

• A beépített Wi-Fi további csatlakoztatási lehetőségeket kínál, és  
a készülék a mobilnyomtatási szabványokat – például Apple AirPrint™, 
Mopria és Google Cloud Print – is támogatja. 

Egyszerű integráció aggodalmaskodás nélkül

• A készüléket könnyű beüzemelni, a kezdeti beállítás a beépített 
beállítási útmutatóval percek alatt elvégezhető. 

• Megosztott készülékek esetén a részlegazonosítókkal végzett 
alapvető felhasználóhitelesítéssel egyszerűen felügyelhető  
a használat, továbbá biztosítható, hogy a készülékhez csak  
a jogosult személyek férhessenek hozzá. 

• Az eMaintenance szolgáltatás automatikus mérőleolvasást, 
kellékanyag-kezelést és távoli diagnosztikát biztosít, így csökken az 
adminisztrációs igény, és könnyebben elérhetővé válik a készülék. 

Energiahatékony kialakítás

• Piacvezető TEC1 minősítés.

• Az energiafogyasztás alvó üzemmódban 2 W vagy kevesebb. 

• ENERGY STAR®-minősítéssel rendelkezik.

1 Tipikus energiafogyasztás. Az ENERGY STAR (www.eu-energystar.org) által meghatározott módszertan szerint
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• 
Műszaki adatok

Főegység

Készülék típusa Fekete-fehér A3-as multifunkciós lézernyomtató (olvasóegység és 
nyomtató alapkiépítésben)

Alapfunkciók Nyomtatás, másolás, színes beolvasás (alapkiépítésben 
hálózatra és USB-re), vezeték nélküli LAN-csatlakozás 
és fax, alapfelszereltségben automatikus kétoldalas 
dokumentumadagolóval (DADF-AT1)

Processzor sebessége 400 MHz

Vezérlőpult 3,5 hüvelykes érintőpanel háttérvilágítással

Memória 512 MB (RAM)

Csatlakozótípusok 100Base-TX/10Base-T, 1 db. USB-eszköz (hátul) és vezeték nélküli 
LAN-csatlakozás

Hálózati protokollok TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6- (nyomtatási) támogatással

Papírbemenet (szabványos) 1 × 250 lapos (80 g/m2) kazetta, 80 lapos (80 g/m2) többfunkciós 
tálca

Papírbemenet (opcionális) 1 × 250 lapos kiegészítő kazetta (80 g/m²) 
(választható Cassette Feeding Module-AD1 – kazettás 
lapadagolóval)

Maximális papírbemeneti 
kapacitás

580 lap (80 g/m²)

Kimeneti papírkapacitás 50 lap (80 g/m²)

Finiserfunkciók Alapkiépítés: Leválogatás

Támogatott hordozótípusok Kazetták: 
Sima papír, újrahasznosított papír, színes papír és előlyukasztott 
papír

Többfunkciós tálca:  
Sima papír, újrahasznosított papír, színes papír, vastag papír, 
előlyukasztott papír, fólia (Canon CL500), címke, boríték [10-es sz. 
(COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Támogatott hordozóméretek Kazetta/kazetták:  
Szabványos méret: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement

Többfunkciós tálca:  
Szabványos méret: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement, borítékok (No.10 (COM10), Monarch, 
ISO-C5, DL), egyéni méretek: 148 mm × 95 mm – 431,8 mm × 
297 mm

Támogatott hordozótömegek Kazetták: 
64–90 g/m²

Többfunkciós tálca: 
64–128 g/m²

Kétoldalas: 
64–90 g/m² (felszerelt Duplex Unit-C1 – kétoldalas egység esetén)

Bemelegedési idő Bekapcsolástól: 13 mp 
Alvó módból: 4,3 másodperc

Méretek (szé. × mé. × ma.) 622 mm × 605 mm × 607 mm (alapkiépítésben) 
622 mm × 605 mm × 692 mm (Cassette Feeding Module-AD1 – 
kazettás lapadagolóval) 
622 mm × 605 mm × 1 057 mm ( Plain Pedestal-J1 – normál 
gépasztal)

Telepítéshez szükséges hely 
(Sz × Mé)

921 mm × 1 026 mm

Tömeg Kb. 34,8 kg (standard konfiguráció, toner nélkül)

Nyomtatási adatok

Nyomtatási eljárás Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Nyomtatási sebesség 22 oldal/perc (A4), 11 oldal/perc (A3)

Nyomtatási felbontás 600 dpi × 600 dpi

Oldalleíró nyelvek UFRII Lite

Kétoldalas nyomtatás Automatikus (a választható Duplex Unit-C1 – kétoldalas egység 
szükséges)

Nyomtatás mobilkészülékről 
és felhőből

Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon 
PRINT Business

Operációsrendszer-
kompatibilitás 

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Windows 
7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 
10/Server 2012/Server 2012 R2 
MAC OS × (10.5.8 vagy újabb) 
Kérjük, az egyéb operációs rendszerek és környezetek,  
köztük az AS/400, UNIX, Linux és Citrix számára  
rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat tekintse meg  
a http://software.canon-europe.com weboldalon.  
Ezen megoldások némelyikét díj terheli.

Másolás műszaki adatai

Másolás sebessége 22 oldal/perc (A4, egyoldalas, 600 × 600 dpi),  
11 oldal/perc (A3, egyoldalas, 600 × 600 dpi)

Első másolat elkészülési ideje 7,4 másodperc

Másolási felbontás Beolvasás: 600 dpi × 600 dpi 
Nyomtatás: 600 dpi × 600 dpi

Több másolat Akár 99 másolat

Nagyítás 25–400%, amely 1%-os lépésekben változtatható

Kicsinyítési beállítások 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Beolvasás műszaki adatai

Normál típus Normál síkágyas és normál lapfordítós dokumentumadagoló 
(RADF)

Támogatott hordozóméret(ek) A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, 
borítékok (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), egyéni méret 
(431,8 mm × 297 mm)

Támogatott hordozótömeg(ek) Egyoldalas lapolvasás: 52–105 g/m² 
Kétoldalas lapolvasás: 52–105 g/m²

Számítógépről történő 
beolvasás műszaki adatai

Az MF Toolbox letölthető a Canon üzleti termékek támogatási 
oldaláról (http://software.canon-europe.com/)

Beolvasási felbontás FF: 300 dpi, SZ: 300 dpi (MF Toolbox alkalmazással)

Beolvasási üzemmód Lekéréses beolvasás: MF Toolbox

Beolvasási sebesség  
(FF/színes; A4)

Egyoldalas: 23 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi) 
Kétoldalas: 8 kép/perc (A4, 300 dpi × 300 dpi)

Kétoldalas beolvasás Kétoldalasról kétoldalasra

Faxolás műszaki adatai

Opcionális/alapfelszereltség Alapfelszereltség

Modem sebessége Super G3 33,6 kb/s (akár 3 mp/oldal) (lásd: 1. lábjegyzet)

Felbontás Alapkiépítés: 200 × 100 dpi 
Finom: 200 × 200 dpi 
Fotó: 200 × 200 dpi 
Szuperfinom: 200 × 400 dpi

Faxmemória Legfeljebb 256 oldal (lásd: 1. lábjegyzet)

Gyorshívások Max. 104

Csoporthívások/címzettek Max. 50 hívás

Körözvényadás Max. 124 cím

Memória biztonsági mentése Igen

Faxfunkciók Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, számítógépes faxolás  
(csak adás)

Biztonsági jellemzők

Hitelesítés Részlegazonosító-kezelés (legfeljebb 100 részlegazonosító)

Hálózat SNMP, 1. verzió

Környezeti jellemzők

Üzemi környezet Hőmérséklet: 10–30 ºC (50–86 ºF) 
Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás 
nélkül)

Áramforrás 200–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 A

Teljesítményfelvétel Maximális: Legfeljebb kb. 1 500 W 
Készenléti üzemmódban: Kb. 13,1 W 
Alvó üzemmód: Kb. 2 W vagy kevesebb (lásd: 2. lábjegyzet) 
Jellemző energiafogyasztási érték (TEC) (lásd: 3. lábjegyzet): 
1,2 kWh

Zajszintek Hangnyomás (a készülék mellett) 
Aktív: legfeljebb 52,2 dB 
Készenléti üzemmódban: legfeljebb 30 dB

Szabványok Energy Star-minősítés
Blue Angel

Szoftverek és a nyomtató 
kezelése

Távoli felügyeleti eszközök eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi távoli 
eMaintenance-szolgáltatások igénybevételét, például  
a mérőműszerek állásának rögzítését, az automatikus  
kellékanyag-kezelést és a távoli diagnosztikát. 
Remote Firmware System (távoli firmware-rendszer, GDLS): 
Lehetővé teszi a firmware távoli telepítését 
Távoli felhasználói felület (RUI): Webalapú felület az egyes 
készülékekhez, amely elősegít a távoli készülékkezelés és 
-felügyelet biztosítását

Kellékanyagok

Toner(ek) C-EXV 42 fekete toner

Toner kapacitása 10 200 oldal (lásd: 4. lábjegyzet)

Papírforrás-lehetőségek

Opcionális kazetta Név: Cassette Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló) 
Leírás: Opcionális kazettás adagolóegység 1 × 250 lapos 
papírkapacitással. A főegységhez legfeljebb 1 kazettaegység 
adható hozzá 
Méretek (Sz × Mé × Ma): 579 mm × 575 mm × 116 mm 
Tömeg: 5,75 kg

Opcionális gépasztal A gépasztal a standard kazetta vagy az opcionális Cassette 
Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló) alá helyezhető  
a különálló készülék megemeléséhez. (A gépasztal magassága: 
116 mm)

Kimeneti lehetőségek

Duplex egység Választható egység, amely az automatikus kétoldalas nyomtatást 
teszi lehetővé.

Lábjegyzetek
[1]  Az ITU-T szabvány 1. sz. ábrája alapján.
[2]  A 2 wattos alvó üzemmód nem minden körülmények között lehetséges. Bizonyos hálózati 

konfigurációk és beállítások megakadályozhatják, hogy a készülék mélyalvás üzemmódba 
kerüljön. Kérjük, további információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

[3]  A jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC) minősítés  
a termék jellemző, kilowattórában (kWh) mért egyheti áramfogyasztását tükrözi.  
A vizsgálati módszertant az Energy Star (http://www.eu-energystar.org) dolgozta ki. 

[4] 6%-os fedettség alapján (A4).
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Termék adatai:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA 4549292063936

Kiegészítő elemek

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

Cassette Feeding Module-AD1 (kazettás lapadagoló) 0919C001AA 4549292064056

 FL Cassette-BB1 (kazetta) 0920C001AA 4549292064049

Plain Pedestal Type-J1 (normál gépasztal) 1611C001AA 911611C00192AA

Duplex Unit-C1 (kétoldalas egység) 8446B003AA 4549292064049

Heater Kit-M2 (fűtőegység) 8449B002AA 4549292064001

Cassette Heater Unit-40 (kazetta fűtőegység) 8715B002AA 4549292001457

Handset-K1 (kézibeszélő) 9512B001AA 4549292042610

A3-as fekete-fehér nyomtatás, másolás, beolvasás 
és faxolás akár 22 oldal/perc sebességgel (A4). 
Ideális költségtudatos egyéni felhasználók és kis 
munkacsoportok számára

• 
Megbízható és megfizethető árú, azonnal 
használható többfunkciós készülék.

A csomag tartalma

• imageRUNNER 2204F
• Tápkábel
• Beüzemelési útmutató lap
• User Software and Manuals CD-ROM (Felhasználói szoftverek és útmutatók lemez)

Méretek/logisztikai információk:

Terméknév Mercury-kód Csomag 
típusa

Csomag leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm) 

Szélesség  
(mm) 

Magasság  
(mm)

Bruttó tömeg
(kg) 

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA EA Egy darab 1 74 71 71 41

CT Karton 1 76 73 83 47,5

imageRUNNER 2204F

Kellékanyagok:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

C-EXV 42 fekete toner 6908B002AA 4960999987408
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