
Skanowanie, kopiowanie, drukowanie 
monochromatyczne w formacie A3 
oraz faksowanie z szybkością do 
22 str./min (A4). Urządzenie idealne 
dla małych grup roboczych i osób 
zwracających uwagę na koszty 

•
Niezawodne 
i ekonomiczne 
urządzenie 
wielofunkcyjne

imageRUNNER 2204F

Ekonomiczne rozwiązanie wielofunkcyjne

• Skalowalna funkcjonalność umożliwia łatwy wybór tego, co 
potrzebne, bez nadmiernego komplikowania rozwiązania. 

• Urządzenie jest trwałe i wyposażone w przydatne funkcje drukowania, 
kopiowania, skanowania, faksowania oraz łączności, stanowi więc 
idealny wybór dla użytkowników indywidualnych i grup roboczych, 
szczególnie że pozwala oszczędzać miejsce w biurze oraz pieniądze. 

• imageRUNNER 2204F to doskonałe rozwiązanie do małych biur, 
ponieważ ułatwia i przyspiesza codzienną obsługę dokumentów.

Intuicyjna obsługa urządzenia i szybkie przetwarzanie 
dokumentów

• Intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 3,5 cala zapewnia łatwą 
obsługę.

• Niezawodne funkcje drukowania, kopiowania i skanowania 
z szybkością do 22 str./min (A4) podnoszą produktywność 
pracowników biura w zakresie przetwarzania dokumentów. 

• Inteligentna aplikacja MF Toolbox firmy Canon umożliwia wysyłanie 
zeskanowanych oryginałów na adresy e-mail i do folderów oraz 
konwertowanie ich na mocno skompresowane, przeszukiwalne pliki 
PDF. 

• Wygodna funkcja ID Copy (Kopiowanie dowodu tożsamości) ułatwia 
kopiowanie dokumentów, takich jak paszporty czy dowody osobiste, 
tak aby awers i rewers znalazły się po jednej stronie, co pozwala 
oszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy. 

• Urządzenie wyposażono w łączność WIFI i obsługuje ono standardy 
druku z urządzeń mobilnych, takie jak Apple AirPrint™, Mopria 
i Google Cloud Print. 

Łatwa integracja i spokój w pracy

• Instalacja tego urządzenia jest wygodna, a wstępna konfiguracja 
przeprowadzana przy pomocy wbudowanego kreatora zajmie tylko 
kilka minut. 

• Podstawowe uwierzytelnianie użytkowników za pomocą 
identyfikatora działu pozwala na prostą kontrolę dostępu 
i użytkowania urządzenia, z którego korzysta grupa osób. 

• Usługa eMaintenance zapewnia dostęp do automatycznych odczytów 
z liczników, umożliwia zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi 
i zdalną diagnostykę, zmniejszając obciążenie administracyjne 
i podnosząc dostępność urządzenia. 

Energooszczędność

• Najlepszy wskaźnik TEC1 w tej klasie urządzeń

• Zużycie energii wynoszące 2 W lub mniej w trybie uśpienia. 

• Certyfikat ENERGY STAR®.

1 ** Typical Energy Consumption (TEC) — typowe zużycie energii.. Metodologia zdefiniowana przez ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)
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• 
Dane techniczne

Drukarka

Typ urządzenia Wielofunkcyjne, czarno-białe, laserowe A3 (standardowo skaner 
i drukarka)

Główne funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze (standardowo 
port sieciowy i USB), obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
i faksowania ze standardowym modułem DADF-AT1

Szybkość procesora 400 MHz

Panel sterowania Ekran dotykowy 3,5'' z podświetleniem

Pamięć 512 MB (RAM)

Złącza 100Base-TX/10Base-T, 1 port USB (z tyłu) i obsługa 
bezprzewodowej sieci LAN

Protokoły sieciowe TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (druk)

Podajniki papieru (standard) 1 kaseta na 250 arkuszy (80 g/m²), podajnik wielofunkcyjny na 
80 arkuszy (80 g/m²)

Podajniki papieru (opcja) Dodatkowa 1 kaseta na 250 arkuszy (80 g/m²) 
(z opcjonalnym podajnikiem kasetowym AD1)

Maksymalna pojemność 
podajników papieru

580 arkuszy (80 g/m²)

Pojemność tac odbiorczych 50 arkuszy (80 g/m²)

Funkcje wykańczania Standardowo: Układanie

Obsługiwane typy nośników Kasety: 
Zwykły papier, papier z makulatury, papier kolorowy i papier 
perforowany

Podajnik wielofunkcyjny:  
Zwykły papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier 
o wysokiej gramaturze, papier perforowany, folie (Canon CL500), 
etykiety, koperty (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Obsługiwane formaty 
nośników

Kasety:  
Format standardowy: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement

Podajnik wielofunkcyjny:  
Format standardowy: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement, koperty (No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, 
DL), format niestandardowy: Od 148 x 95 mm do 431,8 x 297 mm

Obsługiwana gramatura 
nośników

Kasety: 
od 64 do 90 g/m²

Podajnik wielofunkcyjny: 
64 do 128 g/m²

Drukowanie dwustronne: 
od 64 do 90 g/m² (po zainstalowaniu modułu drukowania 
dwustronnego C1)

Czas rozgrzewania Od włączenia zasilania: 13 s 
Od wyjścia z trybu uśpienia: 4,3 s

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 622 x 605 x 607 mm (standardowa konfiguracja) 
622 x 605 x 692 mm (z podajnikiem kasetowym AD1) 
622 x 605 x 1057 mm (z podstawą J1)

Powierzchnia montażowa 
(szer. x głęb.)

921 x 1026 mm

Waga Około 34,8 kg (standardowa konfiguracja, bez tonera)

Dane techniczne drukowania

Technologia drukowania Laserowy druk monochromatyczny

Szybkość drukowania 22 str./min (A4), 11 str./min (A3)

Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi

Język opisu strony UFRII Lite

Drukowanie dwustronne Automatyczne (wymaga opcjonalnego modułu drukowania 
dwustronnego C1)

Drukowanie z urządzeń 
przenośnych i chmury

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

Kompatybilność z systemami 
operacyjnymi 

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 lub nowszy) 
Informacje o dostępności rozwiązań do druku działających 
z innymi systemami i środowiskami, w tym AS/400, 
UNIX, Linux i Citrix, można uzyskać pod adresem  
http://software.canon-europe.com/. Niektóre rozwiązania 
są odpłatne.

Dane techniczne kopiowania

Szybkość kopiowania 22 str./min (A4, jednostronnie, 600 x 600 dpi),  
11 str./min (A3, jednostronnie, 600 x 600 dpi)

Czas uzyskania pierwszej kopii 7,4 s

Rozdzielczość kopiowania Odczyt: 600 x 600 dpi 
Drukowanie: 600 x 600 dpi

Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii

Powiększenie 25–400% co 1%

Zaprogramowane 
współczynniki zmniejszania

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

Dane techniczne skanowania

Typ standardowy Standardowy płaski i standardowy podajnik dokumentów 
z odwracaniem

Obsługiwane formaty 
nośników

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, 
koperty (No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), rozmiar 
niestandardowy (431,8 x 297 mm)

Obsługiwana gramatura 
nośników

Skanowanie jednostronne: Od 52 do 105 g/m² 
Skanowanie dwustronne: 52 do 105 g/m²

Dane techniczne skanowania 
w trybie pull

Oprogramowanie MF Toolbox można pobrać z witryny  
wsparcia do produktów biznesowych Canon  
(http://software.canon-europe.com/)

Rozdzielczość skanowania Cz.-b. 300 dpi, kolor 300 dpi (z oprogramowaniem MF Toolbox)

Metoda skanowania Skanowanie w trybie pull: MF Toolbox

Szybkość skanowania 
(monochromatyczne/
kolorowe; A4)

Jednostronne: 23 obr./min (A4, 300 x 300 dpi) 
Dwustronne: 8 obr./min (A4, 300 x 300 dpi)

Skanowanie dwustronne 2-stronne na 2-stronne

Dane techniczne faksu

Opcjonalnie/standardowo Standardowo

Szybkość modemu Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/str. — patrz przypis 1)

Rozdzielczość Standardowo: 200 x 100 dpi 
Jakość wysoka: 200 x 200 dpi 
Zdjęcia: 200 x 200 dpi 
Superwysoka: 200 x 400 dpi

Pamięć faksu Do 256 stron (patrz przypis 1)

Numery szybkiego wybierania Maks. 104

Wybieranie grupowe/miejsca 
docelowe

Maks. 50 numerów

Rozsyłanie sekwencyjne Maks. 124 adresy

Kopia zapasowa Tak

Funkcje faksu Przekazywanie faksów, podwójny dostęp, faks PC (tylko nadawanie)

Dane techniczne zabezpieczeń

Uwierzytelnianie Zarządzanie identyfikatorami działów (maks. 100)

Sieć SNMP wersja 1

Parametry środowiska

Środowisko pracy Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) 
Wilgotność: 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

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

Pobór mocy Maksimum: ok. 1500 W lub mniej 
W trybie gotowości: ok. 13,1 W 
W trybie uśpienia: około 2 W lub mniej (patrz przypis 2) 
Wskaźnik typowego zużycia energii (TEC; patrz przypis 3): 1,2 kWh

Poziom hałasu Ciśnienie akustyczne (odczuwane przez osoby postronne) 
Działające urządzenie: 52,2 dB lub mniej 
W trybie gotowości: 30 dB lub mniej

Standardy Certyfikat Energy Star
Blue Angel

Oprogramowanie i zarządzanie 
drukarką

Narzędzia do zdalnego 
zarządzania 

eMaintenance: wbudowany system RDS umożliwia świadczenie 
zdalnych usług eMaintenance, takich jak odczyt liczników, 
automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna 
diagnostyka. 
System zdalnego oprogramowania firmware (GDLS): umożliwia 
zdalną dystrybucję oprogramowania układowego. 
Zdalny interfejs użytkownika (RUI): interfejs dostępny 
w przeglądarce internetowej umożliwiający zdalne zarządzanie 
i kontrolę nad każdym urządzeniem.

Materiały eksploatacyjne

Pojemniki z tonerem Czarny toner C-EXV 42

Wydajność tonera 10 200 stron (patrz przypis 4)

Akcesoria do obsługi papieru

Opcjonalna kaseta Nazwa: Podajnik kasetowy AD1 
Opis: Opcjonalny podajnik kasetowy o pojemności 1 x 250 arkuszy 
papieru. Do jednostki głównej można dodać 1 kasetę 
Wymiary (szer. x. głęb. x wys.): 579 x 575 x 116 mm 
Waga: 5,75 kg

Opcjonalna podstawa Podstawę można umieścić pod standardową kasetą lub 
opcjonalnym modułem kasety AD1 w celu podniesienia urządzenia 
wolnostojącego. (Wysokość podstawy: 116 mm)

Akcesoria do odbierania 
wydruków

Moduł drukowania 
dwustronnego

Opcjonalny moduł umożliwiający automatyczne drukowanie 
dwustronne.

Przypisy
[1]  W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.
[2]  Zużycie energii na poziomie 2 W w trybie uśpienia może być niemożliwe w niektórych 

okolicznościach. Niektóre konfiguracje sieciowe i opcje mogą uniemożliwić 
przechodzenie do trybu głębokiego uśpienia. Więcej informacji można znaleźć 
w instrukcji obsługi.

[3]  Wskaźnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) odpowiada typowemu zużyciu 
energii przez produkt w ciągu 1 tygodnia, zmierzonemu w kilowatogodzinach (kWh). 
Metodologia testu została określona przez Energy Star (http://www.eu-energystar.org). 

[4] Przy 6-procentowym pokryciu strony (A4).
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Szczegóły produktu:

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA 4549292063936

Akcesoria

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN

Podajnik kasetowy AD1 0919C001AA 4549292064056

Szuflada modułu kasety BB1 0920C001AA 4549292064049

Podstawa J1 1611C001AA 911611C00192AA

Moduł dupleksu C1 8446B003AA 4549292064049

Zestaw grzałki M2 8449B002AA 4549292064001

Kasetowy moduł grzałki 40 8715B002AA 4549292001457

Słuchawka K1 9512B001AA 4549292042610

Skanowanie, kopiowanie, drukowanie 
monochromatyczne w formacie A3 oraz 
faksowanie z szybkością do 22 str./min (A4). 
Urządzenie idealne dla małych grup roboczych 
i osób zwracających uwagę na koszty

• 
Niezawodne i ekonomiczne 
urządzenie wielofunkcyjne.

Zawartość opakowania

• imageRUNNER 2204F
• Przewód zasilacza
• Przewodnik wprowadzający
• Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika i podręcznikami

Wymiary/informacje logistyczne:

Nazwa produktu Kod Mercury Typ pakowania Opis pakowania Liczba 
w opakowaniu

Długość 
(mm) 

Szerokość 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Waga brutto
(kg) 

imageRUNNER 2204F MFP 0913C003AA Szt. Sztuka 1 74 71 71 41

KT Karton 1 76 73 83 47,5

imageRUNNER 2204F

Materiały eksploatacyjne:

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN

Czarny toner C-EXV 42 6908B002AA 4960999987408
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