
Imprimare alb-negru A3, 
copiere şi scanare până la 
22 ppm (A4). Ideală pentru 
persoane care doresc să 
eficientizeze costurile şi pentru 
grupuri de lucru mici 

•
Multifuncţionale fiabile şi accesibile, 
gata de funcţionare

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Soluţie multifuncţională rentabilă

• Funcţionalitatea scalabilă în cadrul seriei vă permite să alegeţi 
cu uşurinţă soluţiile care se potrivesc cel mai bine necesităţilor 
dumneavoastră, fără a compromite simplitatea. 

• Cu un design durabil şi capabilităţi flexibile în ceea ce priveşte 
imprimarea, copierea, scanarea, faxul şi conectivitatea, aceste 
echipamente sunt perfecte pentru a fi utilizate ca dispozitive 
personale sau dispozitive partajate în reţea, economisind spaţiu  
în birou şi bani. 

• Pentru medii care urmăresc eficientizarea maximă a costurilor, 
modelul imageRUNNER 2204 oferă funcţionalitate de imprimare, 
copiere şi scanare, beneficiind în plus de un toner plin inclus în cutie, 
pentru un randament de până la 10.200 pagini1.

• Ideală pentru birouri mici, dar aglomerate, seria imageRUNNER 2204 
simplifică şi accelerează gestionarea zilnică a documentelor. 

Funcţionare intuitivă şi gestionare eficientă a documentelor

• Un afişaj cu ecran tactil intuitiv, de 3,5 inch, asigură o utilizare simplă 
şi directă.

• Imprimarea, copierea şi scanarea fiabile a până la 22 ppm (A4) 
îmbunătăţesc productivitatea documentelor în birou. 

• Aplicaţia inteligentă MF Toolbox de la Canon permite trimiterea 
originalelor scanate la adrese de e-mail sau în directoare, precum 
şi conversia în formate PDF comprimate şi Searchable (PDF care 
permite căutarea). 

• Funcţia convenabilă ID Copy (Copiere act de identitate) facilitează 
copierea unor documente precum paşapoarte sau cărţi de identitate 
pe o singură parte a unei coli, economisind timp şi efort. 

• Modelele cu conectare în reţea extind aria de conectivitate, prin WIFI 
integrat şi suport pentru standarde de imprimare mobilă, precum 
Apple AirPrint™, Mopria şi Google Cloud Print. 

Integrare uşoară şi siguranţă

• Toate modelele seriei pot fi instalate uşor, iar configurarea iniţială 
durează doar câteva minute, datorită ghidului de configurare integrat. 

• Pentru dispozitive partajate, autentificarea de bază a utilizatorului 
prin ID de departament securizează accesul la dispozitiv şi oferă un 
control simplu al utilizării. 

• Modelele cu conectare în reţea asigură, de asemenea, capabilitate de 
contorizare automată, gestionare a consumabilelor şi diagnosticare 
de la distanţă prin eMaintenance, eliminând sarcinile administrative şi 
îmbunătăţind disponibilitatea dispozitivului.

Eficienţă energetică

• Clasificare TEC2 de top

• Consumă doar 2 waţi sau mai puţin în modul de repaus. 

• Produs certificat ENERGY STAR®.

1 Folosind acoperire 6%
2 Consum de energie tipic. Metodologie definită de ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)
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• 
Specificaţii tehnice

Unitate principală

Tip de echipament Multifuncţional cu laser alb-negru A3 (unitate de scanare/
imprimantă standard)

Funcţii de bază iR 2204:  
Copiere, imprimare şi scanare color (doar prin cablu USB) cu 
toner negru C-EXV 42 standard (randament: 10.200 de pagini)

iR 2204N:  
Copiere, imprimare şi scanare color (USB şi reţea standard) şi 
conectivitate LAN wireless

iR 2204F:  
Copiere, imprimare şi scanare color (USB şi reţea standard), 
conectivitate LAN wireless şi Fax cu DADF-AT1 standard

Viteza procesorului 400 MHZ

Panou de control panou tactil de 3,5’’ cu iluminare din fundal

Memorie iR 2204:  
128MB (RAM)

iR 2204N/2204F:  
512 MB (RAM)

Conexiuni interfaţă iR 2204:  
1 x dispozitiv USB (spate)

iR 2204N/2204F:  
100Base-TX/10Base-T, 1 x dispozitiv USB (spate) şi conectivitate 
LAN wireless

Protocoale de reţea Doar iR2204N/2204F:  
Asistenţă TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Imprimare)

Alimentare cu hârtie 
(standard)

1 casetă x 250 coli (80 gmp), 
tavă multifuncţională cu 80 coli (80 gmp) 

Alimentare cu hârtie (opţional) Doar iR2204N/2204F:  
1 casetă suplimentară x 250 coli (80 gmp) 
(cu modul opţional de alimentare casetă AD1)

Capacitate maximă de 
alimentare cu hârtie

iR 2204:  
330 coli (80 gmp)

iR 2204N/2204F:  
580 coli (80 gmp)

Capacitate de ieşire de hârtie 50 coli (80 gmp)

Funcţii de finisare Standard: Colaţionare

Tipuri de medii acceptate Casetă (casete): 
Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată şi hârtie preperforată

Tava multifuncţională:  
Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată, carton, hârtie 
preperforată, folii transparente (Canon CL500), etichete, plicuri 
(nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Dimensiuni de medii acceptate Casetă (casete):  
Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement

Tava multifuncţională:  
Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement, plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, 
DL), dimensiune personalizată: de la 148 mm x 95 mm la  
431,8 mm x 297 mm

Greutăţi de medii acceptate iR 2204: 
Casetă: 64 - 90 gmp, 
Tavă multifuncţională: 64 - 128 g

iR 2204N: 
Casete: 64 - 90 gmp, 
Tavă multifuncţională: 64 - 128 gmp 
Duplex: 64 - 90 gmp (când este instalată unitatea duplex C1)

iR 2204F: 
Casete: 64 - 90 gmp, 
Tavă multifuncţională: 64 - 128 gmp 
Duplex: 64 - 90 gmp (când este instalată unitatea duplex C1)

Timp de încălzire De la pornire: 13 secunde 
Din modul de repaus: 4,3 secunde

Dimensiuni (L x A x H): iR 2204: 
622 mm x 589 mm x 502 mm (configuraţie standard) 
622 mm x 589 mm x 587 mm (cu piedestal simplu-J1)

iR 2204N: 
622 mm x 589 mm x 502 mm (configuraţie standard) 
622 mm x 605 mm x 607 mm (cu DADF-AT1) 
622 mm x 605 mm x 692 mm (cu DADF-AT1 şi modul de 
alimentare casetă-AD1) 
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (cu DADF-AT1 şi piedestal 
simplu-J1)

iR 2204F: 
622 mm x 605 mm x 607 mm (configuraţie standard) 
622 mm x 605 mm x 692 mm (cu modul de alimentare  
casetă-AD1) 
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (cu piedestal simplu-J1)

Spaţiu de instalare (L x A) iR 2204/ 2204N:  
921 mm x 1.010 mm 

iR 2204F:  
921 mm x 1.026 mm

Greutate iR 2204: 
Aprox. 28,7 kg (configuraţie standard, toner inclus)

iR 2204N:  
Aprox. 28,0 kg (configuraţie standard, tonerul nu este inclus)/ 
34,8 kg (Cu DADF-AT1)

iR 2204F:  
Aprox. 34,8 kg (configuraţie standard, tonerul nu este inclus)

Specificaţii de imprimare

Metodă de imprimare Imprimantă laser alb-negru

Viteză de imprimare 22 ppm (A4), 
11 ppm (A3)

Rezoluţie de imprimare 600 dpi × 600 dpi

Limbaje de descriere a 
paginilor

UFRII Lite

Imprimare faţă-verso iR 2204: 
Manuală

iR 2204N/2204F: 
Automată (necesită unitatea duplex opţională C1)

Imprimare de pe dispozitive 
mobile şi din cloud

Doar iR2204N/2204F: 
AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print; Canon PRINT 
Business

Compatibilitate cu sisteme de 
operare 

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 X (10.5.8 sau mai recent) 
Vă rugăm să consultaţi http://software.canon-europe.com/ pentru 
disponibilitatea soluţiilor de imprimare pentru alte sisteme şi 
medii de operare, inclusiv AS/400, UNIX, Linux şi Citrix. Unele 
dintre aceste soluţii sunt contra cost.

Specificaţii pentru copiere

Viteză de copiere 22 ppm (o singură faţă A4, 600 x 600 dpi), 11 ppm 
(o singură faţă A3, 600 x 600 dpi)

Durată de ieşire a primei copii 7,4 secunde

Rezoluţie de copiere Citire: 600 dpi × 600 dpi 
Imprimare: 600 dpi × 600 dpi

Copii multiple Până la 99 de copii

Mărire 25-400% în paşi de 1%

Reduceri presetate 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Specificaţii pentru scanare

Tip standard iR2204: Suprafaţă plană standard 
iR2204N: Suprafaţă plană standard şi DADF opţional 
iR2204F: Suprafaţă plană standard şi DADF

Dimensiuni de medii acceptate A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, 
plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), Dimensiune 
personalizată (431,8 mm x 297 mm)

Greutăţi de medii acceptate iR 2204N: 
Scanare o singură faţă: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 opţional) 
Scanare faţă-verso: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 opţional)

iR 2204F: 
Scanare o singură faţă: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 standard) 
Scanare faţă-verso: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 standard)

Specificaţii scanare prin 
tragerea documentului

MF Toolbox poate fi descărcat de pe site-ul de asistenţă produse 
Canon Business (http://software.canon-europe.com/)

Rezoluţie de scanare 300 dpi alb-negru, 300 dpi color (Cu MF Toolbox)

Metodă scanare Scanare tip pull: MF Toolbox

Viteză de scanare  
(alb-negru/color, A4)

iR 2204: 
O singură faţă: 23 ipm (A4,300 dpi x 300 dpi)

iR 2204N/2204F: 
O singură faţă: 23 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) 
Scanare faţă-verso: 8 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi cu DADF-AD1)

Scanare faţă-verso iR 2204: 
Faţă-verso la faţă-verso (manual prin intermediul suprafeţei din 
sticlă)

iR 2204N/2204F: 
Faţă-verso la faţă-verso (manual prin intermediul suprafeţei din 
sticlă sau automat dacă este ataşat modulul DADF-AT1 standard)

Specificaţii pentru fax

Opţional/standard Disponibil doar pe iR 2204F 
Standard

Viteză modem Super G3 33,6 kbps (până la 3 secunde/pagină) (a se vedea nota 
de subsol 1)

Rezoluţie Standard: 200 × 100 dpi 
Fină: 200 x 200 dpi 
Foto: 200 × 200 dpi 
Superfină: 200 × 400 dpi
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Memorie FAX Până la 256 de pagini (a se vedea nota de subsol 1)

Apelări rapide Max. 104

Apelări/destinaţii de grup Max. 50 de apelări

Transmitere secvenţială Max. 124 de adrese

Memorie de rezervă Da

Funcţii de fax Redirecţionare fax, acces dual, Fax PC (numai TX)

Specificaţii de securitate

Autentificare iR 2204: 
Nu se aplică

iR 2204N/2204F: 
Gestionarea ID-ului de departament (max 100 x ID-uri 
departament)

Reţea iR 2204: 
Nu se aplică

iR 2204N/2204F: 
SNMP ver1

Specificaţii de mediu

Mediu de utilizare Temperatură: între 10 şi 30ºC (între 50 şi 86ºF) 
Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens) 

Sursă de alimentare iR 2204: 
200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 Amp

iR 2204N/2204F: 
200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp

Consum de putere iR 2204: 
Maximum: Aprox. 1.500W sau mai puţin 
Standby: Aprox. 9,5 W 
Mod repaus: Aprox. 2 W sau mai puţin (consultaţi nota de subsol 
2) 
Clasificare consum electricitate tipic (TEC) (consultaţi nota de 
subsol 3): 1,0 kWh

iR 2204N/2204F: 
Maximum: Aprox. 1.500W sau mai puţin 
Standby: Aprox. 13,1 W 
Mod repaus: Aprox. 2 W sau mai puţin (consultaţi nota de subsol 
2) 
Clasificare consum electricitate tipic (TEC) (consultaţi nota de 
subsol 3): 1,2 kWh

Niveluri de zgomot Presiune acustică (pentru persoana din apropiere) 
Activă: 52,2 dB sau mai puţin 
Standby: 30 dB sau mai puţin

Standarde Produs calificat Energy Star
Blue Angel

Administrare software şi 
imprimantă

Instrumente de gestionare de 
la distanţă 

iR 2204: 
Nu se aplică

iR 2204N/2204F:
eMaintenance: embedded RDS permite servicii eMaintenance de 
la distanţă, cum ar fi citirea contorului, administrarea automată a 
consumabilelor şi diagnosticare de la distanţă. 
Remote Firmware System (Sistem firmware de la distanţă) 
(GDLS): Permite distribuţia de firmware de la distanţă 
Remote User Interface (RUI - Interfaţă utilizator de la distanţă): 
Interfaţă bazată pe web pentru fiecare dispozitiv care facilitează 
administrarea şi controlul dispozitivului de la distanţă.

Consumabile

Cartuş(e) de toner Toner negru C-EXV 42

Randament toner 10.200 de pagini (consultaţi nota de subsol 4)

Articole opţionale

Casetă opţională iR 2204N/2204F: 
Nume: Modul de alimentare casetă AD1 
Descriere: Unitate de alimentare cu casetă opţională cu capacitate 
de 1 x 250 coli. 1 unitate de casetă poate fi adăugată la o unitate 
principală 
Dimensiuni (l x a x H): 579 mm x 575 mm x 116 mm 
Greutate: 5,75 kg

Piedestal opţional Piedestalul poate fi amplasat sub caseta standard sau modulul de 
alimentare casetă opţională AD1 pentru a ridica dispozitivul când 
este aşezat liber (Înălţimea piedestalului: 116 mm)

Alimentator documente iR 2204: 
Nu se aplică

iR 2204N: 
Nume: DADF-AT1 
Descriere: Alimentator de documente duplex automat, care 
permite scanarea duplex automată a mai multor originale 

iR 2204F: 
Standard 

Unitate duplex iR 2204: 
Nu se aplică

iR 2204N/2204F: 
Unitate opţională care permite imprimarea faţă-verso automată

Note de subsol
[1]  Pe baza diagramei standard ITU-T Nr. 1
[2]  Este posibil ca modul hibernare de 2 watt să nu funcţioneze în toate circumstanţele. 

Anumite configuraţii de reţea şi opţiuni pot împiedica dispozitivul să intre în modul de 
repaus complet. Consultaţi manualul utilizatorului pentru informaţii suplimentare.

[3]  Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un 
dispozitiv într-o (1) săptămână, măsurată în kilowaţi-oră (kWh). Metodologia de testare 
este definită de Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[4] Folosind acoperire 6 %(A4).

• 
Specificaţii tehnice
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Vedere de ansamblu serie model:

imageRUNNER 2204 MFP imageRUNNER 2204N MFP imageRUNNER 2204F MFP

Copiere, imprimare şi scanare color prin cablu USB Copiere, imprimare în reţea şi scanare color Copiere, imprimare în reţea, scanare color şi fax

Toner plin inclus Conectivitate LAN wireless Conectivitate LAN wireless

Piedestal opţional pentru utilizare autonomă Imprimare mobilă Imprimare mobilă

DADF opţional, duplex automat, capacitate hârtie suplimentară şi piedestal DADF standard

Duplex automat opţional, capacitate hârtie suplimentară şi piedestal
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Detalii despre produs:

Denumirea produsului Cod Mercury Cod EAN

imageRUNNER 2204 MFP 0915C001AA 4549292063943

imageRUNNER 2204N MFP 0913C004AA 4549292063936

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA 4549292063936

Articole opţionale: 

Denumirea produsului Cod Mercury Cod EAN

DADF-AT1 0918C002AA 4549292064018

Modul de alimentare casetă AD1 0919C001AA 4549292064056

Casetă FL BB1 0920C001AA 4549292064049

Piedestal simplu tip-J1 1611C001AA 911611C00192AA

Unitate duplex C1 8446B003AA 4549292064049

Kit încălzitor-M2 8449B002AA 4549292064001

Unitate încălzitor casetă-40 8715B002AA 4549292001457

Receptor-K1 9512B001AA 4549292042610

Imprimare alb-negru A3, copiere şi scanare până la 
22 ppm (A4). Ideală pentru persoane care doresc să 
eficientizeze costurile şi pentru grupuri de lucru mici

• 
Multifuncţionale fiabile şi accesibile, 
gata de funcţionare

Ce se află în cutie?

• iR 2204 sau iR 2204N sau iR 2204F
• C-EXV 42 (Toner plin inclus în cutie, doar cu iR 2204)
• Cablu de alimentare
• Ghid de pornire rapidă
• CD-ROM cu software şi manualele utilizatorului

Dimensiuni/informaţii logistice:

Denumirea produsului Cod Mercury Tip 
pachet

Descriere pachet Cant. per 
pachet

Lungime  
(mm) 

Lăţime  
(mm) 

Înălţime  
(mm)

Greutate brută
(Kg) 

imageRUNNER 2204 MFP 0915C001AA EA Fiecare 1 74 73 62 34,5

CT Cutie 4 145 74 126 139,5

imageRUNNER 2204N MFP 0913C004AA EA Fiecare 1 74 73 62 35

CT Cutie 4 145 74 126 142

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA EA Fiecare 1 74 71 71 41

CT Cutie 1 76 73 83 47,5

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Consumabile:

Denumirea produsului Cod Mercury Cod EAN

Toner negru C-EXV 42 6908B002AA 4960999987408


