
Čiernobiela tlač vo formáte A3, 
kopírovanie, skenovanie a faxovanie 
rýchlosťou až 22 str./min. (A4). 
Ideálne riešenie pre jednotlivcov 
a malé pracovné skupiny, ktoré 
prihliadajú na kontrolu nákladov 

•
Cenovo dostupné a 
spoľahlivé multifunkčné 
zariadenie

imageRUNNER 2204F

Nákladovo efektívne multifunkčné riešenie

• Pomocou funkcií s možnosťou prispôsobenia si môžete jednoducho 
vybrať to, čo najviac vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám bez 
kompromisov v oblasti jednoduchosti. 

• Vďaka odolnému dizajnu a flexibilným funkciám v oblasti tlače, 
kopírovania, skenovania, faxovania a konektivity je toto zariadenie 
dokonalým riešením na osobné používanie alebo zdieľanie a ušetrí 
vám kancelársky priestor a finančné prostriedky. 

• Zariadenie imageRUNNER 2204F je ideálne pre malé rušné kancelárie, 
v ktorých dokáže urýchliť a zjednodušiť každodennú prácu  
s dokumentmi.

Intuitívne ovládanie a produktívna práca s dokumentmi

• Intuitívna 3,5-palcová dotyková obrazovka je zárukou používateľsky 
prívetivého a jednoduchého ovládania.

• Spoľahlivá tlač, kopírovanie a skenovanie rýchlosťou až 22 str./min. 
(A4) zvyšuje kancelársku produktivitu pri práci s dokumentmi. 

• Inteligentná aplikácia MF Toolbox od spoločnosti Canon umožňuje 
odosielať naskenované snímky na e-mailové adresy alebo do 
priečinkov a ich konverziu do prehľadávateľného PDF alebo PDF  
s vysokou kompresiou. 

• Pohodlná funkcia ID Copy uľahčuje kopírovanie pasov alebo 
identifikačných kariet na jednu stranu hárku, čím ušetríte čas a sily. 

• Rozšírené možnosti konektivity vďaka integrovanému WiFi rozhraniu 
a podpore štandardov mobilnej tlače, napr. Apple AirPrint™, Mopria  
a Google Cloud Print. 

Jednoduchá integrácia a pokoj mysle

• Zariadenie sa jednoducho inštaluje a vďaka integrovanému 
sprievodcovi prvým spustením trvá jeho úvodné nastavenie len 
niekoľko minút. 

• Ak zariadenie zdieľate medzi viacerými používateľmi, pomocou 
základnej identifikácie používateľov cez identifikátor oddelenia ho 
môžete ochrániť pred neautorizovaným prístupom a jednoducho 
monitorovať jeho používanie. 

• Automatické odčítavanie hodnôt z meračov, manažment spotrebného 
materiálu a vzdialená diagnostika sú k dispozícii prostredníctvom 
funkcie eMaintenance, ktorá vás odbremení od administratívnych 
činností a zvýši dostupnosť zariadenia. 

Energetická účinnosť

• Prvotriedna hodnota typickej spotreby elektrickej energie TEC1.

• V režime spánku má zariadenie spotrebu menej ako 2 W. 

• Certifikácia ENERGY STAR®.

1 Typická spotreba elektrickej energie. Metodika definovaná spoločnosťou ENERGY STAR http://www.eu-energystar.org
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• 
Technické údaje

Hlavná jednotka

Typ zariadenia Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie formátu A3 
(štandardne so skenovacou a tlačovou jednotkou)

Hlavné funkcie Tlač, kopírovanie, farebné skenovanie (pripojenie na sieť a cez 
USB je štandardnou súčasťou zariadenia), pripojenie k bezdrôtovej 
sieti LAN a faxovanie pomocou štandardného obojstranného 
automatického podávača dokumentov DADF-AT1

Rýchlosť procesora 400 Mhz

Ovládací panel Podsvietená dotyková obrazovka s uhlopriečkou 3,5”

Pamäť 512 MB (RAM)

Komunikačné rozhranie 100Base-TX/10Base-T, 1 x USB zariadenie (vzadu) a pripojenie  
k bezdrôtovej sieti LAN

Sieťové protokoly Podpora TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Tlač)

Vstup papiera do zariadenia 
(štandardný)

1 x zásobník na 250 hárkov (80 g/m²), multifunkčný zásobník  
na 80 hárkov (80 g/m²)

Vstup papiera do zariadenia 
(voliteľné)

Prídavný 1 x zásobník na 250 hárkov (80 g/m²) 
(s voliteľným Kazetovým podávačom-AD1 (Cassette Feeding 
Module-AD1))

Maximálne množstvo papiera 
na vstupe

580 hárkov (80 g/m²)

Množstvo papiera na výstupe 
zo zariadenia

50 hárkov (80 g/m²)

Možnosti dokončovania 
dokumentov

Štandardne: Stohovanie

Podporované typy médií V zásobníkoch: 
Obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, perforovaný 
papier

Multifunkčný zásobník:  
Obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, 
perforovaný papier, priehľadná fólia (Canon CL500), štítky, obálky 
(č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované formáty médií Zásobník(y):  
Štandardný formát: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement

Multifunkčný zásobník:  
Štandardný formát: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, 
DL), vlastný formát: 148 mm x 95 mm až 431,8 mm x 297 mm

Podporovaná hmotnosť médií V zásobníkoch: 
64 až 90 g/m²

Multifunkčný zásobník: 
64 až 128 g/m²

Obojstranná tlač: 
64 až 90 g/m² (pri použití Jednotky pre obojstrannú tlač-C1 
(Duplex Unit-C1))

Čas zahrievania Od zapnutia: 13 sekúnd 
Z režimu spánku: 4,3 sekundy

Rozmery (Š x H x V) 622 mm x 605 mm x 607 mm (štandardná konfigurácia) 
622 mm x 605 mm x 692 mm (s Kazetovým podávačom-AD1 
(Cassette Feeding Module-AD1)) 
622 mm x 605 mm x 1057 mm (s Plochým podstavcom-J1 (Plain 
Pedestal-J1))

Priestor na inštaláciu (Š x H) 921 mm x 1026 mm

Hmotnosť Približne 34,8 kg (štandardná konfigurácia, bez tonera)

Špecifikácie tlače

Metóda tlače Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Rýchlosť tlače 22 str./min. (A4), 11 str./min.(A3)

Rozlíšenie tlače 600 dpi x 600 dpi

Jazyky popisu stránok UFRII Lite

Obojstranná tlač Automatická (pomocou voliteľnej Jednotky pre obojstrannú 
tlač-C1 (Duplex Unit-C1))

Tlač z mobilných zariadení a 
cloudových služieb

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

Kompatibilita s operačnými 
systémami 

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 alebo neskoršia verzia) 
Pozrite si http://software.canon-europe.com/, kde sú uvedené 
informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné 
systémy a prostredia vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix. 
Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania 22 str./min. (A4 jednostranne, 600 x 600 dpi),  
11 str./min. (A3 jednostranne, 600 x 600 dpi)

Čas zhotovenia prvej kópie 7,4 sekundy

Rozlíšenie kopírovania Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi 
Tlač: 600 dpi x 600 dpi

Opakovaná kópia Až 99 kópií

Zväčšenie 25-400 % v krokoch po 1 %

Prednastavené kroky 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Špecifikácie skenovania

Štandardný typ Štandardný plochý skener a štandardný podávač s návratom 
dokumentov

Podporované formáty 
skenovaných médií

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, 
obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), vlastný formát: 
(431,8 mm x 297 mm)

Podporovaná hmotnosť 
skenovaných médií

Jednostranné skenovanie: 52 až 105 g/m² 
Obojstranné skenovanie: 52 až 105 g/m²

Špecifikácie skenovania  
v režime Pull

Aplikáciu MF Toolbox si môžete prebrať z internetovej  
stránky produktovej podpory pre firemné zariadenia Canon 
(http://software.canon-europe.com/)

Rozlíšenie skenovania Čiernobielo 300 dpi, farebne 300 dpi (s MF Toolbox)

Režim skenovania Skenovanie v režime Pull: MF Toolbox

Rýchlosť skenovania  
(ČB/farba, A4)

Jednostranné: 23 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi) 
Obojstranné: 8 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Obojstranné skenovanie Obojstranné na obojstranné

Špecifikácie faxovania

Voliteľne/štandardne Štandardne

Rýchlosť modemu Super G3 33,6 kb/s (až 3 sek./str.) (pozrite si poznámku pod 
čiarou 1)

Rozlíšenie Štandardne: 200 x 100 dpi 
Vysoké: 200 x 200 dpi 
Fotografické: 200 x 200 dpi 
Supervysoké: 200 x 400 dpi

Pamäť faxu Až 256 strán (pozrite si poznámku pod čiarou 1)

Rýchla voľba Max. 104

Skupinová voľba/miesta 
určenia

Max. 50 volieb

Sekvenčné odosielanie Max. 124 adries

Zálohovanie pamäte Áno

Vlastnosti faxovania Preposielanie faxov, duálny prístup, PC Fax (len TX)

Bezpečnostné funkcie

Identifikácia používateľov Manažment identifikátorov oddelenia (maximálne 100 x 
identifikátorov oddelenia)

Sieť SNMP ver1

Špecifikácie prevádzkového 
prostredia

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

Napájanie 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp

Spotreba energie Maximálna: Približne 1500 W alebo menej 
Pohotovostný režim: Približne 13,1 W 
Režim spánku: Približne 2 W alebo menej (pozrite si poznámku 
pod čiarou 2) 
Typická spotreba elektrickej energie (TEC) (pozrite si poznámku 
pod čiarou 3): 1,2 kWh

Úrovne hluku Zvukový tlak (z pozície okolostojacej osoby) 
V prevádzke: 52,2 dB alebo menej 
Pohotovostný režim: 30 dB alebo menej

Normy Certifikácia Energy Star
Blue Angel

Manažment softvéru a 
tlačiarne

Nástroje na vzdialenú správu eMaintenance: Integrovaná technológia RDS umožňuje vzdialené 
služby eMaintenance, napríklad odčítavanie hodnôt z meračov, 
automatickú správu spotrebného materiálu a vzdialenú 
diagnostiku. 
Vzdialená aktualizácia firmvéru (GDLS): Umožňuje vzdialenú 
distribúciu firmvéru 
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI): Webové používateľské 
rozhranie pre každé zo zariadení, pomocou ktorého sa vykonáva 
vzdialená správa a ovládanie zariadenia

Spotrebný materiál

Toner Čierny toner C-EXV 42

Kapacita tonera 10200 strán (pozrite si poznámku pod čiarou 4)

Voliteľné možnosti pre zdroj 
papiera

Voliteľný zásobník Názov: Kazetový podávač-AD1 (Cassette Feeding Module-AD1) 
Popis: Voliteľný kazetový podávač s kapacitou 1 x 250 hárkov. 
K hlavnej jednotke možné pridať 1 zásobník 
Rozmery (Š x H x V): 579 mm x 575 mm x 116 mm 
Hmotnosť: 5,75 kg

Voliteľný podstavec Podstavec je možné umiestniť pod štandardnú alebo voliteľnú 
kazetovú jednotku-AD1 na zvýšenie samostatne stojaceho 
zariadenia. (Výška podstavca: 116 mm)

Možnosti v oblasti výstupu

Obojstranná jednotka Voliteľná jednotka na automatickú obojstrannú tlač

Poznámky pod čiarou
[1]  Na základe tabuľky č. 1 normy ITU-T
[2]  Režim spánku so spotrebou 2 watty nemusí byť dosiahnuteľný vo všetkých prípadoch. 

Niektoré sieťové nastavenia môžu brániť zariadeniu v prechode do hlbokého režimu 
spánku. Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke

[3]  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). 

[4] Pri 6 % pokrytí (A4).
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Detaily produktu:

Názov produktu Kód Mercury Kód EAN

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA 4549292063936

Voliteľné položky

Názov produktu Kód Mercury Kód EAN

Kazetový podávač-AD1 (Cassette Feeding Module-AD1) 0919C001AA 4549292064056

Kazeta s predným nakladaním-BB1 (FL Cassette-BB1) 0920C001AA 4549292064049

Plochý podstavec typ-J1 (Plain Pedestal Type-J1) 1611C001AA 911611C00192AA

Jednotka pre obojstrannú tlač-C1 (Duplex Unit-C1) 8446B003AA 4549292064049

Súprava ohrevu-M2 (Heater Kit-M2) 8449B002AA 4549292064001

Jednotka ohrevu zásobníka-40 (Cassette Heater Unit-40) 8715B002AA 4549292001457

Ručná súprava-K1 (Handset-K1) 9512B001AA 4549292042610

Čiernobiela tlač vo formáte A3, kopírovanie, 
skenovanie a faxovanie rýchlosťou až 22 str./min. (A4). 
Ideálne riešenie pre jednotlivcov a malé pracovné 
skupiny, ktoré prihliadajú na kontrolu nákladov

• 
Cenovo dostupné a spoľahlivé 
multifunkčné zariadenie.

Obsah balenia

• imageRUNNER 2204F
• Napájací kábel
• Hárok s úvodnou príručkou
• CD-ROM s používateľským softvérom a príručkami

Informácie o rozmeroch a preprave:

Názov produktu Kód Mercury Typ 
balenia

Popis balenia Množstvo  
v balení

Dĺžka  
(mm) 

Šírka  
(mm) 

Výška  
(mm)

Hrubá hmotnosť
(Kg) 

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

CT Škatuľa 1 76 73 83 47,5

imageRUNNER 2204F

Spotrebný materiál:

Názov produktu Kód Mercury Kód EAN

Čierny toner C-EXV 42 6908B002AA 4960999987408

imageRUNNER 2204F_Datasheet_SK_Final.indd   3 23/05/2016   13:00:59


