
IMPRESSORA DIGITAL COLORIDA



EM RESUMO

Mecanismo mostrado com acessórios opcionais.

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO

•  Trabalhadora e confiável – Projetada para ajudar 
fornecedores de impressões a fazer seu negócio 
crescer, proporcionando maior tempo de 
produtividade.

•  Mantem o trabalho em casa – A produtividade, 
qualidade e manuseio da mídia podem ajudar a 
economizar tempo e dinheiro das empresas que 
de outro modo teriam que gastar em trabalhos de 
impressão terceirizados.

•  Integração com soluções de gerenciamento da 
produção – Integra-se com opções de fluxos de 
trabalho, tais como o uniFLOW que proporciona a 
habilidade de criar relatórios de acompanhamento 
detalhados e análise de custos.

QUALIDADE ENTREGUE

•  Correção automática da cor – Ajuda a assegurar a alta 
consistência da cor e a produtividade com pouco ou 
nenhum trabalho físico manual ao produzir cores 
corporativas e tarefas repetidas.

•  Manutenção superior dos detalhes - Capaz de gerar 
um ponto de laser menor que a tecnologia infraver-
melha convencional, a imagePRESS C650 pode criar 
imagens de alta definição, levando à produção de alta 
qualidade.

•  Resultados que chamam a atenção – Entregues 
continuamente com tecnologias avançadas que 
ajudam a produzir cores previsíveis e alta precisão ao 
imprimir imagens.

DESEMPENHO DESTACADO

•  Alta qualidade, mesmo em altas velocidades 
– Unidade de fusão avançada de correia dupla 
permitindo velocidade máxima de até 65 imagens 
em tamanho carta/A4 por minuto.

•  Mídia mista – Desempenho de alta qualidade em 
tarefas com mídia mista de até 301 g/m2 e  
validada para mídias mais grossas de até 350 g/m2.*

•  Construída para produção – Pode se adaptar 
facilmente para ambientes de escritórios 
avançados e de CRD, graças ao seu suporte a mídias 
comuns, revestidas e pesadas; reabastecimento de 
toner simples e durante o funcionamento;  
peças de longa duração; e uma interface intuitiva.
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COMBINANDO DURABILIDADE, PRODUTIVIDADE,  
E VERSATILIDADE COM PREÇO ACESSÍVEL

imagePRESS C650

lboesing
Nota
Excluir o fim dessa frase depois de 301g/m². Excluir a observação *



UMA OPÇÃO DE CONTROLADORAS COM CONSIDERÁVEL FACILIDADE DE USO

Kit de Impressora imagePRESS

CONTROLADORA EMBUTIDA PARA AMBIENTES EMPRESARIAIS EXIGENTES

Projetada para operações que usam 
um fluxo de trabalho de driver de 
impressora ou usem um sistema de 
impressão, digitalização e gerencia-
mento de dispositivo centralizado, o 
Kit de Impressora imagePRESS 
padrão é uma escolha notável para 
uma controladora Adobe® PostScript® 
genuína. 

Destinada a fornecer a facilidade que 
você precisa nas operações de 
negócios exigentes de hoje, a 

interface apresenta muitos recursos 
personalizáveis e eficientes.  
Além disso, com a plataforma MEAP® 
inovadora da Canon, você pode 
incorporar aplicações de digitalização 
avançados,  
de recuperação de custos, distribui-
ção de documentos, impressão 
siga-me e outras aplicações 
personalizadas.

Opção do imagePRESS Server G100 

A TECNOLOGIA FIERY® AJUDA A APRIMORAR A EFICIÊNCIA E O DESEMPENHO 

Potencializado pela tecnologia Fiery, o 
imagePRESS Server G100 
torna fácil imprimir 
coloridos precisos e ser 
mais produtivo.

A habilidade de produzir facilmente 
tarefas com tamanhos e tipos de 
papel mistos ou acabamento de 
livretos pode ajudar a minimizar 
erros e encurtar os tempos de 
execução das tarefas. Poderosos 
utilitários de cores especiais e 
gerenciamento de cores ajudam a 
remover quaisquer suposições, 

oferecendo uma interface única 
para rapidamente ajudar os 
usuários a modificar a cor. Ele 
também suporta uma ampla 
variedade de ambientes de redes 
corporativas com numerosos 
recursos de segurança de rede. 

Todos os recursos são gerenciados 
através do Command 
WorkStation®, uma área de 
trabalho centralizada para o 
gerenciamento simplificado da 
tarefa.
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UMA EXCELENTE ADAPTAÇÃO 

Esteja você manuseando tarefas para clientes 
externos ou finalizando projetos importantes 
para funcionários internos, é crucial manter o 
cliente satisfeito.

É para isto que as impressoras digitais coloridas 
imagePRESS são projetadas. Para ajudar a 
assegurar que você obterá o máximo do seu 
mecanismo, a imagePRESS C650 oferece 
confiabilidade com graduação de produção, 
facilidade de uso, produtividade excelente e 
suporte a uma larga faixa de mídias. Isto pode 
ajudar ambientes de escritório, de CRD, de 
franquias e de produção leve exigentes a 
conseguir cores consistentes e vívidas em uma 
larga faixa de mídia confiável.

A imagePRESS C650 entrega qualidade de 
imagem impressionante a até 65 impressões no 
tamanho carta/A4 por minuto, permitindo aos 
fornecedores de serviços de impressão produzir 
uma variedade de aplicações incluindo folhetos 

A QUALIDADE, VERSATILIDADE E PRODUTIVIDADE DA 
imagePRESS PARA AMBIENTES DE ESCRITÓRIO, CRDs E 
DE PRODUÇÃO LEVE EXIGENTES

COMBINANDO DURABILIDADE, PRODUTIVIDADE,
E VERSATILIDADE COM PREÇO ACESSÍVEL

informativos, apresentações, materiais de 
marketing, cartões de visita, brochuras, 
envelopes e mesmo banners de até 762 mm de 
comprimento.

PARCERIA COM A CANON

Escolher a impressora digital imagePRESS C650 
significa que você também escolheu a Canon. 
Isto lhe proporciona mais de 80 anos de 
experiência em projeto e desenvolvimento de 
tecnologias de criação de imagem inovadoras. A 
Canon adiciona a isto a experiência de cada dia, 
aprimorando constantemente suas tecnologias 
para estar na vanguarda da inovação.

Você recebe o amparo de uma empresa que 
entende que cada negócio e sala de impressão é 
único, com suas próprias necessidades. A Canon 
e seus representantes autorizados trazem o 
suporte e a especialização para ajudá-lo a gerar 
novas ideias e aplicações que inspirem seus 
clientes e ajude a aprimorar a produtividade do 
seu negócio.



A Legislação Federal proíbe a cópia de certos documentos. Os infratores poderão estar sujeitos a penalidades. Sugerimos que 
você verifique com o seu próprio consultor jurídico. A Canon U.S.A., Inc. e a Canon Canada, Inc. pretendem cooperar com as 
Agencias Aplicação da Lei em conexão com  
reclamações de cópias não autorizadas. 

Canon e imagePRESS são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas 
registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas aos quais foi 
feita referência neste documento são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Todas as imagens de produtos da 
impressora são simuladas. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por 
erros tipográficos.  
©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.
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imagePRESS Server G100††

Software do sistema 
Fiery: Fiery FS150

CPU : Processador Intel Pentium G850 
(2,90 GHz)

RAM: 2 GB

Drive de disco rígido 
(HDD): 500 GB

Padrão: Spot-On 
Hot Folders 
Impressoras virtuais

Opção: Fiery Productivity Package 
Fiery Impose 
Fiery Compose

Leitora de Imagem Colorida Duplex-K1††

Tamanho do 
documento:

Statement até 279 mm x  
431 mm/A3

Resolução: Até 600 x 600 dpi

Velocidade da 
digitalização Até 300 dpi Até 600 dpi

PB (duplex): Até 200 Até 120

Colorida (duplex): Até 140 Até 70

ACESSÓRIOS DE ENTRADA††

Multi-Drawer Paper Deck-C1

Capacidade de papel: 6.000 folhas (75 g/m2)

Tamanho do Papel: 139,7 x 182,8 mm até 330,2 x  
487,6 mm

Gramatura do Papel: 52 g/m2 até 300 g/m2 

Dimensões 
(A x L x P): 1.039 mm x 950 mm x 797 mm

POD Deck Lite-C1

Capacidade de papel: 3.500 Folhas (75 g/m2)

Tamanho do Papel: 139,7 x 182,8 mm até 330,2 x  
487,6 mm

Gramatura do papel: 52 g/m2 até 300 g/m2 

Envelopes:♦ #10 Business, Monarch, 152,4 mm x 
228,6 mm,  
228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 
330,2 mm

Dimensões (A x L x P): 571 mm x 716 mm x 686 mm

Stack Bypass-B1

Capacidade de papel: 100 Folhas (75 g/m2)

Tamanho do Papel: 100 x 148 mm até 330,2 x  
487,6 mm 
(Folhas longas até 762 mm*)†

Gramatura do papel: 52 g/m2 até 300 g/m2 

Envelopes: #10 Business, Monarch, 152,4mm x 
228,6mm,  
228,6mm x 304,8mm, 254mm x 
330,2mm

MECANISMO DE MARCAÇÃO
Tecnologia: Tecnologia do Laser R-VCSEL de 

32 feixes

Resolução: Até 2400 x 2400 dpi

Meios-tons: Escala de cinza de 256 níveis

Velocidade de 
impressão:

216 x 279 mm (Até 65 ipm)
279 x 431 mm (Até 34 ipm)
304 x 457 mm (Até 32 ipm)
330 x 482 mm (Até 30 ipm)

Tamanho do papel: 100 mm x 148 mm até 330 mm x 
487 mm

Alimentação de papel

Padrão: 1.650 Folhas (75 g/m2)

Máximo: 7.650 Folhas (75 g/m2)

Gramatura do papel: 52 g/m2 até 300 g/m2 (Suportadas 
mídias mais grossas validadas*)

Envelopes:♦ #10 Business, Monarch, 152,4 mm x 
228,6 mm,  
228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 
330,2 mm

Duplex/Perfecting: Duplex/Perfect automático 
Qualquer mídia suportada

Dimensões 
(A x L x P):

Ciclo Máximo Mensal:

1.425 mm x 1.530 mm x 935 mm
(Incluindo o painel do operador)

350.000 impressões

Kit de Impressora imagePRESS-D1 (Padrão)

Suporte ao PDL UFRII, PCL, 5e, PCL 6, PostScript 3®

Fontes residentes: PS:    136 fontes escalonáveis, 2 
fontes OCR e 10 fontes de 
mapa de bits 

PCL: 93 fontes escalonáveis

Especificações do envio universal

Métodos de envio: Email, Servidor de arquivos (FTP, 
SMB, WebDAV), Mailbox

Protocolo de 
comunicação:

Arquivo: FTP, SMB, WebDAV 
Email/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax

Formatos de arquivo: Padrão: TIFF, JPEG, PDF, PDF 
(Compacto), PDF (Aplicar política),  
PDF (Otimizado para Web), PDF/ 
A-1b, XPS, XPS (Compacto)

Opcional: PDF (Traço e suavização), PDF 
(Criptografado), PDF/XPS(OCR),  
PDF/XPS (Assinatura de 
dispositivo),  
PDF/XPS (Assinatura de usuário),  
OOXML (.pptx e .docx)

Especificações de armazenamento

Caixa postal  
(Número suportado):

100 caixas de entrada de usuário, 1 
caixa de entrada de recebimento na 
memória, 50 caixas de entrada de 
fax confidenciais

Mídia de memória: Padrão: Memória USB 

Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Cartão 
de memória, Microdrive

ACESSÓRIOS DE SAÍDA††

Staple Finisher-T1/Booklet Finisher-T1

Capacidade da bandeja

Bandeja de Escape: 250 Folhas (75 g/m2)

Bandeja superior: 1.300 Folhas (75 g/m2)

Bandeja inferior: 2.450 Folhas (75 g/m2)

Bandeja de 
grampeamento na 
dobra:■ Até 25 livretos

Posições do 
grampeamento:

Grampeamento no canto, 
grampeamento duplo

Gramatura do papel

Bandejas superior/
inferior: As mesmas do mecanismo principal

Bandeja de escape: 52 g/m2 até 256 g/m2

Tamanho do papel

Grampeamento: Executive, Carta-R/A4-R,  
Carta/A4, 
Ofício, 279,4 mm x 431,8 mm/A3

Grampeamento na 
dobra:■

Carta-R/A4-R, Ofício, 279,4 mm x 
431,8 mm/A3, 304,8 mm x 457,2 mm

Capacidade de 
grampeamento: Até 50 folhas

Capacidade de 
grampeamento de 
livretos:■ Até 16 folhas

Dimensões 
(A x L x P): 1.120 mm x 762 mm x 955 mm

Perfurador de 2/3 furos externo-C1■■

Tipos de perfuração: 2 furos: Ofício, Carta-R/A4-R  
3 furos: 279 mm x 431,8 mm/A3, 
Carta/A4

Distância entre as 
perfurações:

2 furos: 70 mm
3 furos: 108 mm

Dimensões 
(A x L x P):

(825 x 106 x 614 mm)

 ♦ Um Kit de Acoplamento de Envelope é padrão.
 †  Com Desvio da Pilha-B1 opcional, Bandeja do Desvio da 

Pilha-C2 e Bandeja para Folhas Longas-B1. Tamanhos de 
papel mais longos que 487 mm podem ser alimentados uma 
folha de cada vez.

 †† Opcional.
 ■ Somente o Módulo de Acabamento de Livretos-T1.
 ■■ Opção para o Módulo de Acabamento com 
Grampeamento-T1/Módulo de Acabamento de Livretos-T1.
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ESPECIFICAÇÕES

lboesing
Nota
incluir após cada velocidade o termo ipm:200ipm, 140ipm, 120ipm, 70ipm

lboesing
Nota
Deixar todos os nomes dos acessórios em inglês.


