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UNIDADE PRINCIPAL

Tecnologia: Sistema de Transferência 
Eletrostática a Laser

Sistema de Revelação: Sistema de Revelação de 
Componente Duplo a Seco 
com Renovação Automática do 
Transportador

Tamanhos da Cópia / Impressão
Alimentação 
pela Gaveta:

Executivo, Statement-R, 
Carta-R, Carta, Ofício, 
11” x 17”, 12” x 18”, 13” x 19”

Alimentação Manual: 100 x 148 mm até
330 x 483 mm

Redução Pré-confi gurada: 25%, 50%, 61%, 70%,
81%, 86%

Ampliação Pré-confi gurada: 115%, 122%, 141%,
200%, 400%

Modo Zoom: 25% - 400% (Entre 25% e 
400%, em Incrementos de 1%)

Velocidades de 
Cópia / Impressão (Carta):

14 ppm (Colorida) / 
até 60 ppm (P/B)

Tempo para a 1a Cópia: 7,6 Segundos (P/B),
14,1 Segundos (Colorida)

Tempo de Aquecimento: 11 Min. e 40 Seg. no Máximo

Memória do Servidor: HDD de 80 GB + 1,5 GB de RAM

Recursos de Caixa Postal
Máx. de Caixas Postais 100 Caixas de Entrada de Usuário

Máx. de Documentos 
Armazenados: 1.500 por Caixa de Entrada

Máx. de Páginas 
Armazenadas:

3.000 Páginas com Full Color 
6.000 Páginas com P/B

Resolução
Digitalizando: 600 x 600 dpi

Imprimindo: 1.200 x 1.200 dpi (Tons Contínuos)

Retículas: 256 Níveis de Escala de Cinza

Exposição da Cópia: Automática ou Manual (9 níveis)

Alimentação do Papel
Padrão: 550 Folhas

Gavetas de Papel 4 x
(2.200 Folhas: 80 g/m2)
Alimentação Manual 
(100 Folhas: 80 g/m2)

Opcional: Compartimento de Papel-AA1 / 
AB1 (3.500 Folhas: 80 g/m2)

Gramaturas de Papel Aceitáveis:
Gavetas: 64 até 209 g/m2

Alimentação Manual: 64 até 256 g/m2

Frente e Verso: Frente e Verso sem Bandeja 
Automática Padrão

Cópias Múltiplas: 1 até 999

Dimensões (A x L x P)
(Impressora / Leitora,
Sem a UI): 1.042 x 855 x 898 mm

(Impressora / Leitora,
Com a UI): 1.476 x 1.339 x 898 mm

Peso (Impressora / Leitora): Aproximadamente 315 kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Color Image Reader-H1

Sensor de Imagem: CCD

Originais: Folhas, Livros, Objetos 
tridimensionais de até 2 kg

Tamanho do Documento: 139,7 x 139,7 mm até 
297 x 432 mm 

Fonte de Luz: Tubo de Xenônio

Resolução: 600 x 600 dpi, 256 Gradações

Velocidade: 80 ipm (300 dpi),
até 50 ipm (600 dpi)

DADF (Alimentador Automático de Documentos)-R1*

Capacidade da Bandeja: 100 Folhas

Velocidade de Digitalização: Até 80 Folhas por Minuto (Carta)

Tamanhos de Originais 
Aceitáveis: Statement até 11”x 17” / A3

Gramatura de Papel Aceitável: 50 até 216 g/m2

Side Paper Deck-AA1**

Capacidade de Papel: 3.500 Folhas (80 g/m2)

Tamanho do Papel: Carta, Carta-R, Ofício, 
11”x 17”, 12”x 18”, 13”x 19”

Gramatura do Papel
Mídia não Revestida: 64 até 256 g/m2

Mídia Revestida: 106 até 256 g/m2

Dimensões (A x L x P): 570 x 601 x 621 mm

Peso: Aproximadamente 51 kg

Secondary POD Deck-A1

Capacidade de Papel: 3.500 Folhas (80 g/m2)

Tamanho do Papel: Carta

Gramatura do Papel: 64 até 256 g/m2

Dimensões (A x L x P): 574 x 326 x 583 mm

Peso: Aproximadamente 31 kg

Finisher-AA1 e Saddle Finisher-AA2

Número de Bandejas: 3 Bandejas

Capacidade das Bandejas
Modo não Paginado
Bandeja A: 250 Folhas (Carta, Statement-R, 

Executivo)
125 Folhas (Ofício, Carta-R, 
11” x 17”, 12” x 18”, 13” x 19”)

Bandeja B: 1.300 Folhas (Carta,
Statement-R, Executivo)
650 Folhas (Ofício, Carta-R,
11” x 17”, 12” x 18”, 13” x 19”)

Bandeja C: 2.450 Folhas (Carta, Executivo) 
1.700 Folhas (Statement-R)
650 Folhas (Ofício, Carta-R, 
11” x 17”, 12” x 18”, 13” x 19”)

Modo Paginado e Agrupado***
Bandeja B: 1.300 Folhas (Carta, Executivo)

650 Folhas (Ofício, Carta-R, 
11” x 17”)

Bandeja C: 1.700 Folhas (Carta, Executivo)
650 Folhas (Ofício, Carta-R, 
11” x 17”)

Modo Grampeado***
Bandeja B / C: 1.300 Folhas / 100 Jogos 

(Carta, Executivo)
650 Folhas / 50 Jogos (Ofício, 
Carta-R, 11” x 17”)

Capacidade Máxima de Grampeamento
Canto / Duplo 50 Folhas (Carta, Executivo)

30 Folhas (Carta-R, Ofício,
11” x 17”)

Grampeamento na Dobra
(Somente com o Saddle Finisher-AA2)†

Tamanhos de Papel 
Aceitáveis:

Carta-R, Ofício, 11” x 17”, 
12” x 18”

Capacidade / Bandeja: 1 até 5 Folhas/25 Jogos
6 até 10 Folhas/15 Jogos
11 até 15 Folhas/10 Jogos

Capacidade Máxima de 
Grampeamento / Jogo: 15 Folhas

Dobras: Dobra em V

Dimensões (A x L x P): 1.102 x 646 x 656 mm

Peso
Finisher-AA1 Aproximadamente 48,5 kg

Saddle Finisher-AA2: Aproximadamente 71,5 kg

Acessórios Acopláveis: Puncher Unit-M1

Color UFR II / PCL / PS Printer Kit-P2

Processador: Processador Personalizado 
Duplo Canon (Compartilhado)

RAM 1,5 GB (Compartilhado)

Disco Rígido: 80 GB (Compartilhado)

Suporte a PDL: UFR II, PCL 5e, Emulação 
PostScript 3

Conexões de Interface 
Padrão:

10 / 100 Base-T (RJ-45), 
USB (2.0)

Sistema Operacional de 
Rede:

Windows 2000 / XP / 
Windows Vista® / Windows 
Server 2003 / 2008 / Mac 
OS X / Citrix Metaframe

Envio Universal Colorido Kit G1

Modo de Cor: Seleção Automática da Cor 
(Full Color / Escala de Cinza) 
Cor Automática, Seleção (Full 
Color / P/B), Full Color, Escala 
de Cinza, P/B

Capacidade do Catálogo de 
Endereços:

Máximo de 1.800 Destinos 
(Incluindo 200 Botões de 
um Toque), Máximo de 5 
Servidores LDAP

Métodos de Envio: E-mail, SMB, Servidor de 
Arquivos, (FTP, IPX, WebDAV), 
Caixa de Entrada de Usuário

Protocolo de
Comunicação Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), 

NCP (IPX), WebDAV

E-mail SMTP, POP3

Formato dos Dados
Arquivo, E-mail: TIFF, JPEG, PDF, PDF 

(Compacto)†† PDF (Traço 
& Suavização)††, PDF 
(OCR)††, PDF Criptografado, 
Assinatura Digital do PDF 
(Dispositivo#, Usuário##)

OUTROS ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Universal Send PDF Advanced 
Feature Set-A1###

- Universal Send PDF Security 
Feature Set-A1###

- Digital User Signature PDF 
Kit-A1###

- Encrypted Secure Print 
Software-C1§

- Access Management System 
Kit-A1

- Web Access Software-E1§

- HDD Data Encryption Kit-B1
- HDD Data Erase Kit-A1§§

- Secure Watermark-A1
- Puncher Unit-M1

- Platen Cover Type K§§§

- Stack Bypass Tray-B1
- Barcode Printing Kit-A1
- Card Reader Attachment-E1
- Staple Cartridge-J1
- Staple Cartridge-D2
- Document Tray-J1
- Card Reader-C1¬

- Key Switch Unit-A2
- Cassette-AE1
- imagePRESS Server Q2 V2¬¬

- imagePRESS Server T1 V2¬¬

- Workfl ow Composer-B4

*A Power Supply Unit-S1 (para o imagePRESS C1+) é incluída. 

**Necessita de tomada de energia independentemente. ***Até 

11” x 17” †Até 12” x 18” ††Quando confi gurado no imagePRESS 

C1+, requer o Universal Send PDF Advanced Feature Set-A1. 
#Quando confi gurado no imagePRESS C1+, requer o Universal 

Send PDF Advanced Feature Set-A1. ##Quando confi gurado 

no imagePRESS C1+, requer o Digital User Signature Kit-A1. 
###Requer o Color Universal Send Kit-G1. §Não pode ser instalada 

com a imagePRESS Server Q2/T1 v2. §§É necessário o HDD Data 

Encryption Kit-B1 para a instalação. §§§Não pode ser instalada 

com o DADF-R1. ¬Requer o Card Reader Attachment-E1. 
¬¬Verifi que a disponibilidade com o seu Representante Canon 

Autorizado local.

C1+

Adobe, PostScript e Acrobat são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Adobe Systems Incorporated nos 
Estados Unidos e/ou em outros países. QuarkXPress é uma marca registrada da Quark, Inc. e todas as empresas afi liadas 
aplicáveis, registrada no Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos e em muitos outros países. 
Spot-on é uma marca comercial registrada da Electronics for Imaging, Inc. no Escritório de Patentes e Marcas Registradas 
dos Estados Unidos e/ou determinadas jurisdições estrangeiras. Intel, Celeron e Pentium são marcas registradas ou 
marcas comerciais registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft 
Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. 
Macintosh é uma marca comercial registrada da Apple, Inc. PANTONE é uma marca comercial registrada da Pantone, Inc.
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CRIAÇÃO DE ARTE EM CORES – APRESENTAMOS O SISTEMA DE 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO IMAGEPRESS C1+

Apresentamos o sistema de impressão digital 
colorido Canon imagePRESS C1+, o primeiro 
dispositivo colorido com toner transparente para o 
mercado leve de produção  e prova. Os designers 
que buscam as mais altas expectativas de cores 
para as provas digitais identifi carão imediatamente 
a diferença visual do sistema digital de impressão 
colorido Canon imagePRESS C1+. Qualidade ex-
cepcional com ferramentas de calibração para perfi s 
de indústria, mostruários  com cores vivas e vibran-
tes. Esta impressora é equipada com ferramentas 
de gerenciamento de cor para trabalhar com os 
padrões da indústria e realizar impressões vivas, 
vibrantes e típicas de produção.

Criando logotipos ou desenhando anúncios de 
campanha, desde a concepção até a apresentação, 
o sistema de impressão digital colorida imagePRESS 
C1+ fornece uma prova abrangente que aumenta 
precisa e consistentemente a sua habilidade de se 

comunicar efetivamente e com impacto.  Baseada na 
mesma arquitetura do aclamado sistema de impres-
são digital Canon imagePRESS C1, o sistema de 
impressão digital colorido imagePRESS C1+ conti-
nua a produzir provas coloridas da mais alta qualida-
de, layouts e imagens gráfi cas – agora com o recurso 
adicionado do toner transparente para oferecer novas 
e estimulantes possibilidades para o design. O toner 
transparente permite que você adicione um visual de 
“textura” a qualquer layout.

O sistema de impressão digital colorido imagePRESS 
C1+ é perfeito para artistas gráfi cos e designers 
que buscam uma forma econômica para adicionar 
valor e introduzir novos recursos aos seus projetos.   
Além disso, o sistema de impressão digital colori-
do imagePRESS C1+ é adequado para o ambiente 
empresarial que deseja adicionar o desenho de uma 
marca d’água aos seus documentos que podem ser 
impressos com o toner transparente.

O sistema de impressão digital colorido imagePRESS 
C1+ oferece controladores que são capazes de lidar 
com uma faixa de tarefas — desde os gráfi cos de 
nível de entrada e documentos de escritório até arqui-
vos de dados variáveis e com uso intenso de gráfi cos. 
Três controladores de desempenho excepcional são 
disponibilizadas para qualquer ambiente exigente.

TRÊS PODEROSOS CONTROLADORES DE IMPRESSÃO 
PARA ADAPTAR AS NECESSIDADES ATUAIS E 
FUTURAS AO SEU ORÇAMENTO

Canon Imagepress Server Q2 V2
O controlador mais poderoso na sua classe, a 
 imagePRESS Server Q2 v2 oferece o desempenho 
mais alto para grandes arquivos com uso intenso de 
gráfi cos ou tarefas de cor crítica. Montada em uma 
Plataforma Microsoft® XPe com um processador 
Intel® Pentium® CoreTM2 Duo E6400, 1 GB de RAM 
e um disco rígido de 160 GB, a Canon imagePRESS 
Server Q2 v2 tem um design poderoso para atender 
às necessidades crescentes de cor. O pacote Graphic 
Arts é padrão na imagePRESS Server Q2 v2 o qual 
pode proporcionar recursos tais como a retenção au-
tomática para assegurar o registro correto de imagem 
para imagem. Utilizando a correspondência de cor 
de ponto ou substituta, a imagePRESS Server Q2 v2 
pode permitir a representação precisa das cores de 
identifi cação de marca. Em ambientes de criação que 
utilizam os aplicativos de layout de área de trabalho 
Adobe ou Quark, a imagePRESS Server Q2 v2 utiliza 
um fl uxo de trabalho Spot ao criar desenhos que con-
tenham elementos de tons claros. Isto permite que 
documentos criados tanto no Adobe como no Quark 
sejam enviados diretamente do controlador para um 
fl uxo de trabalho continuo.

Canon Imagepress Server T1 V2
Este controlador de nível médio oferece diversas 
funções em um sistema único e integrado de alto 
desempenho. Ele oferece a mais alta qualidade de 
cor de qualquer solução embutida com um jogo de 
ferramentas de nível avançado que inclui o Spot-on® 
Color Editor e a retenção automática para uma supe-
rior funcionalidade. Montada com o Intel Celeron® 
M 1.5 GHz em uma plataforma Linux, a imagePRESS 
Server T1 v2 proporciona o melhor desempenho para 
corporações, criação de cor e ambientes de produção 
de cor clara. O sistema também inclui 256 MB de 
RAM e um disco rígido de 80 GB e suporta o Adobe 
PostScript® 3TM e o PCL. O imagePRESS Server T1 
v2 também possui a habilidade para criar modelos de 
sobreposição claros para a aplicação em escritórios 
facilitando os ambientes de artes gráfi cas claras.

Para ambientes centrais não gráfi cos que ainda neces-
sitam impressão de alta qualidade e ferramentas de 
cor, esta controladora manuseia tarefas de impressão 
de documentos do Microsoft Offi ce e Acrobat®. Ele 
se encaixa perfeitamente naqueles ambientes CRD 
que já possuem um sistema Canon imageRUNNER® 
e sistemas Color imageRUNNER com controlado-
ras Canon. Ela suporta a emulação PCL 5c, PCL 6 e 
PostScript 3. Também é padrão o UFR II (ultra fast 
Rendering) proprietário da Canon, que otimiza a 
capacidade do computador cliente bem como a Placa 
UFR II/PCL/PS Kit-P2. A Color UFR II/PCL/PS Kit-P2 
também possui a habilidade para imprimir modelos 
de sobreposição de toner transparente através da 
composição de formulários.

Color UFR II/PCL/PS Kit-P2

IMAGEPRESS SERVER Q2 V2

IMAGEPRESS SERVER T1 V2
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A grande gama de cores do sistema de impressão 
digital colorida imagePRESS C1+ e a cobertura lisa 
do toner, juntamente com a facilidade de uso e o 
baixo custo, permitem que artistas e designers 
criem idéias que preservam a sua criação e ofere-
cem novos meios estimulantes para exibir a sua 
retórica visual.

• Excelente qualidade de imagem com uma reso-
lução real de 1200 x 1200 dpi permite que você 
reproduza detalhes nítidos e claros. As cores dos 
sólidos e as retículas são consistentes de página 
a página.

• A Versatilidade de mídias com a Biblioteca de Mídia 
gerencia uma grande quantidade de tipos de papel 
e proporciona uma ferramenta para assegurar que 
a seleção do substrato e a impressora fi quem ali-
nhadas para garantir a mais alta qualidade na maior 
variedade de mídia.

• O Colorido digital inovador pode sustentar as 
tolerâncias e especifi cações da indústria. Esta 
impressora torna mais fácil alcançar as rigorosas 
exigências dos artistas gráfi cos, dentro do seu 
orçamento.

Com velocidades de impressão de até 14 pági-
nas por minuto (ppm) em colorido, até 60 ppm 
em preto e branco e até 40 ppm em transparen-
te (somente), as suas criações de desenhos de 
cor crítica podem ser impressas em um fl uxo de 
trabalho colorido completo, incluindo ferramentas 
de gerenciamento de cor padrão da indústria. O 
sistema de impressão digital colorida imagePRESS 
C1+ permite que você traduza suas criações em 
representações full-color para seus clientes e seu 
público alvo. 

CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL

Consistência e Estabilidade da Cor

A Calibração Automática em Tempo Real avalia e 
mantém os processos internos para assegurar uma 
idéia desde o estágio de prova até produção fi nal. A 
estabilidade e a consistência do sistema de impres-
são digital colorida imagePRESS C1+ dá a confi ança 
de que a sua impressão será o que você deseja, 
repetidamente.

Otimização do Brilho

A otimização do Brilho do sistema de impressão 
digital colorido imagePRESS C1+ permite a mais alta 
qualidade de saída digital colorida que a sua equipe 
necessita. Através de três inovações principais – o 
tamanho da partícula, a Biblioteca de Mídia e os con-
troles de fusão – a imagem que você cria e a imagem 
que é impressa coincidem com o brilho da mídia onde 
o impresso foi feito. O sistema de impressão digital 
colorida imagePRESS C1+ produz cores visualmente 
similares a peças impressas em impressoras offset.

• O tamanho pequeno das partículas de toner per-
mite que você gerencie rigidamente a saturação 
da cor proporcionando uma gama mais ampla de 
cores e matizes que podem ser reproduzidas com 
precisão máxima. O resultado é que a sua marca 
de campanha e protótipos coincidem com os perfi s 
de cor e sua mensagem é transmitida efetivamen-
te à sua equipe de criação e aos seus clientes.

• O banco de dados da Biblioteca de Mídia permite 
que você otimize a densidade do toner página a pá-
gina, dependendo do tipo de papel que você está 
utilizando. Você pode programar o nome, a gra-
matura, o acabamento e o tipo de papel que você 
seleciona mais frequentemente no seu próprio 
arquivo de banco de dados de mídia. Isto pro-
porciona produtividade e fl exibilidade máxima na 
impressão da mais ampla gama de cores possível 
durante todo o tempo. O toner se adaptará à mídia 
na qual você está imprimindo.

• Os controles de fusão no sistema de impressão 
digital colorida imagePRESS C1+ utilizam o banco de 
dados de mídia para controlar separadamente o calor 
e a pressão aplicados baseados na mídia utilizada, 
assegurando impressões da mais alta qualidade, 
independentemente do tipo de papel utilizado. O con-
junto de correia e rolo opera a uma temperatura mais 
baixa e, portanto, minimiza as mudanças no tom.
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Novas Dimensões no Poder de 
Criação... O Toner Transparente 

PODEROSAS FERRAMENTAS DE CRIAÇÃO

A introdução desta incrível tecnologia proporciona 
novos tratamentos de textura visual para o merca-
do de criação. De sutis e delicadas sugestões até 
elementos destacados, estes efeitos podem causar 
impacto em sua arte e na sua mensagem para o 
mercado. As suas idéias são agora capazes de trans-
cender, representando as idéias com cores e afetar a 
textura clara de uma criação.

Você também pode simular os métodos de cober-
tura analógica tradicionais nas fases de desenho e 
aprovação dos seus projetos. Criando conceitos que 
distinguem a sua arte eles ajudarão a diferenciar o 
seu trabalho de forma que os seus clientes possam 
ver o poder por trás da sua equipe para criar idéias 
visuais que vendem.

Através do uso da tecnologia de cobertura trans-
parente, o sistema de impressão digital colorida 
imagePRESS C1+ pode adicionar marcas d’água aos 
documentos para segurança adicional. Usando o 
toner transparente você pode aplicar marcas d’água 
para realçar a segurança, sem esquecer da peça 
impressa.

Com o V Toner, as impressões são mais vivas e as 
cores brilhantes saltam da página, enquanto que os 
sombreados gradientes e os tons de pele são pro-
gressivos e suaves. Os detalhes em linhas fi nas são 
nítidos e claros porque o V Toner tem a sua constru-
ção à base de cera micro-dispersada de em média 
5,5 mícron juntamente com a fusão sem óleo. Os 
resultados são impressões coloridas que transmitem 
mensagens claramente sem a aparência de toner 
em relevo típica de uma impressão de copiadora. 
O toner é depositado suave e igualmente, criando 
impressões que se parecem consistentemente com 
o trabalho offset. Os seus clientes fi carão satisfeitos 
com os novos conceitos que você desenvolveu e 
todos os seus logotipos, desenhos e campanhas 
poderão ser adequadamente executados dentro dos 
seus padrões.Com a confi ança de estar dizendo o 
que deseja dizer, você poderá criar materiais de pro-
paganda tanto para prova interna como para apresen-
tações para os clientes.

V Toner

CARTUCHOS DE TONER

V TONER

O Papel Faz Parte da Mensagem...

Um ponto importante no sistema de impressão 
digital colorido imagePRESS C1+ é a capacidade de 
proporcionar o exclusivo gerenciamento de papel 
com a Biblioteca de Mídia. Como padrão com 37 
descrições pré-programadas e a capacidade para per-
sonalizar mais 200, o sistema de impressão digital 
colorido imagePRESS C1+ não limita as suas opções 
para o componente táctil da sua mensagem.

A fl exibilidade para manusear uma larga faixa de 
mídias desde os conteúdos High Rag até os tipos de 
papel revestidos acetinados premium e texturizados 
é montada em tecnologias essenciais, sem mais 
complicações para o usuário fi nal do que trocar o 
nome do papel através de um menu.

• Imprime em tamanhos de mídia de até 
13” x 19”

• Manuseia gramaturas de mídia entre 
64 g/m2 e 256 g/m2.

Integração com o Gerenciamento 
de Cor pela Área de Trabalho

A sua equipe de criação pode sentir-se segura com o 
sistema de impressão digital colorido imagePRESS 
C1+ pois ele se integra perfeitamente com todas 
as soluções de gerenciamento de cor de área de 
trabalho, suportando o Adobe® Creative Suite, o 
QuarkXPressTM e outros aplicativos. Os drivers da 
impressora são compatíveis com Macintosh® e 
Windows®. Você pode imprimir o que vê no mo-
nitor com o sistema de impressão digital colorido 
 imagePRESS C1+, eliminando o inconveniente de 
imprimir múltiplas impressões para verifi car se o 
resultado é o que você deseja. Através da arquitetura 
aberta e dos recursos de gerenciamento de cor mul-
ti-plataformas, a previsibilidade da cor não poderia 
ser mais fácil.


