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Especifi cações

Opcionais imageRUNNER ADVANCE 8205 / 8295 / 8285
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Unidade Principal

Tipo de Sistema Sistema Digital Monocromático de 

Imagem

Funções

Padrão: Impressão (UFR II), Cópia1, Digitali-

zação1, Envio1, Armazenamento1

Opcional: Impressão (PCL 5e/6, Adobe® 

PostScript® 3™)

Painel de Operação

8205/8295: Tela Vertical TFT, Full-Color de 10.4”

8285: Tela TFT SVGA Full-Color de 8.4”

Memória Padrão: 1.5GB RAM

Máximo: 2GB RAM

HD Padrão: 160GB

Máximo: 1TB

Conexão de Interface Padrão: 10Base-T/100Base-

-TX/1.000Base-T

Outras Interface Padrão: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 

(Device)

Opcional: Device Port [USB 2.0 (Host) 

x2], Interface de Controle de Cópia

Velocidade de Cópia / Impressão

Carta / A4: 8205: Até 105 ppm

8295: Até 95 ppm

8285: Até 85 ppm

Ofício/A3: 8205: Até 64/53 ppm

8295: Até 60/49 ppm

8285: Até 57/43 ppm

Alimentação de Papel 

(80 g/m²)

Padrão: 1.500 folhas x 2 gavetas, 

550 folhas x 2 gavetas, 100 folhas 

pelo Stack Bypass

Opcional: 3.500 folhas pelo Paper Deck 

Unit ou 3.500 folhas POD Deck Lite

Máximo: 7.700 folhas (com a 

unidade opcional Paper Deck)

Capacidade de Saída 

de Papel (80 g/m²)

Padrão: 4.250 folhas (com Staple 

Finisher-N1 ou Booklet Finisher-N1)

Máximo: 5.000 folhas (com Booklet 

Finisher-Q1 PRO)

Tamanhos Aceitáveis de Papel

Gavetas Superiores: A4 / Carta

Gavetas Inferiores: 13” x 19” (330 x 482mm), A3/ 

11”x17”, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, 

Executive, A5-R, Tamanho Personaliza-

do (12,7 x 17,7 cm até 33 x 48,2 cm)

Bypass (com Booklet 

Finisher-Q1 PRO 

anexado):

13” x 19”, 12” x 17”, 12” x 18”,  A3/ 

11”x17”, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, 

Executive, A5-R, Tamanho Personaliza-

do (10,5 x 17,8 cm até 33 x 48 cm)

Bypass (com Staple 

Finisher-N1/ Booklet 

Finisher-N1 anexado):

13” x 19”, 12” x 17”, 12” x 18”,  A3/ 

11”x17”, Ofício, Carta/A4, Carta/

A4-R, Executive, A5-R, Tamanho 

Personalizado (10,5 x 12,8 cm até 

33 x 48 cm)

Modo de Documento

Longo

Até 1.200 mm

Gramaturas Aceitáveis

Gavetas: 52 até 220 g/m²

Bypass: 52 até 256 g/m²

Frente e Verso 

 Automático:

Tamanho até 13” x 19” e Gramatura 

de 52 até 220g/m²

Mídias Suportadas Papel fi no (52 até 63g/m²), Plano 

(64 até 90g/m²), Papéis Pesados 

(91g/m² até 256g/m²), Colorido, 

Reciclado, Pré-Furado, Transparên-

cia, Etiqueta, Grosso, Timbrado, 

Papel com Guia

Toner (Consumo 

estimado com 6% de 

cobertura)

Preto: 70.000 imagens

Volume Máximo Mensal (impressão/cópia)2

8205: Até 1.000.000 impressões

8295: Até 900.000 impressões

8285: Até 750.000 impressões

Especifi cações de Impressão

Processador Canon Dual Custom Processor 

1.8 GHz (compartilhado)

Resolução 1.200 x 1.200 dpi

Linguagem de 

 Impressão

Padrão: UFR II, PCL 5e / 6, Adobe 

PS 3

Sistema Operacional Windows® (XP / Vista® / 7), Win-

dows Server (2003 / 2008 / 2008 

R2 / SBS 2011 / 2012), Windows 

Terminal Servers (Server 2003 / 

Server 2008 / Server 2008 R2 / 

2012), Microsoft® Clustering Ser-

ver (Server 2003 / Server 2003 R2 

/ Server 2008 / Server 2008 R2), 

Citrix (Presentation Server 4.5, 

Xen App 5.0 / 6.0 / 6.5, Xen 

Desktop 4.0 / 5.0 / 5.5), Macin-

tosh® (OS X 10.5.8 ou superior, UFR 

II e PS 3 somente), VMware, SAP 

(Somente PS e PCL)

Suporte para Impressão Direta

Padrão: TIFF (PB), JPEG

Opcional: PDF, EPS3, XPS4

Booklet Finisher PRO
- 2 gavetas, até 5.000 folhas de 
capacidade

- 100 folhas, grampeamento 
 multiposição

- Até 250g/m², folhas simples, 
pesadas, com abas

- Livreto com até 25 folhas, 
até 13”x19” e tamanhos 
 personalizáveis

- Até 5 folhas dobradas sem 
 grampear

External Booklet Trimmer
- Refi le uma face para até 100 
folhas (25 páginas)

Manuseio de Papel
Paper Deck Unit
- Capacidade para até 3.500 
folhas

- Tamanho máximo de papel A4/ 
Carta

- Gramatura de 52g/m² até 
220g/m²

Opcionais de Finalização
Staple Finisher
- 3 bandejas para 4.250 folhas
- 100 folhas, grampeamento 
multiposição

- Até 250g/m², folhas simples, 
pesadas, com abas

Controlador de Impressão Opcional

Controlador imagePASS-U2

Tipo Externo

Processador Intel® Pentium® Processor E5300 

2.60GHz

Sistema Fiery® System 10

Linguagem de 

 Impressão

Adobe PS 3, PCL 5e / 6

Resolução de 

 Impressão

1.200 x 1.200 dpi / 2.400 dpi equiva-

lente x 600 dpi

Memória 2 GB (Máximo / Padrão)

HD 250 GB

Interfaces (para LAN) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Dimensões (AxLxP) 317,5 x 139,7 x 393,7mm

Software Utilitários - imagePASS-U2 Driver

- Command WorkStation® 5

- Remote Scan 5.3

- Web Tools

Recursos Padrão - Hot Folder

- Secure Erase

- VDP Enhancement

Opcionais - SeeQuence Suite

- SeeQuence Impose

- SeeQuence Compose

- Removable Hard Disk Drive

- ImageViewer

Observações
1Necessário o opcional Duplex Color Image Reader Unit-G1.
2O Volume Máximo Mensal (impressão/cópia) representa 

o número máximo de páginas que o equipamento  pode 

produzir dentro de um período de um mês. Não é recomen-

dado operar o equipamento além desse limite durante uma 

produção mensal.
3EPS somente pode ser impresso diretamente a partir da Interfa-

ce Remota do Usuário.
4XPS não pode ser impresso diretamente a partir do Web Access.

Nota: Para maiores informações sobre as características técni-

cas, por favor, consulte o folheto de especifi cações ou acesse: 

www.canon.com.br

Solução Corporativa

8205 / 8295 / 8285

Ambientes de alto volume demandam um desempenho 

poderoso

- Centrada do Usuário: Excepcionalmente intuitivo, a interfa-
ce simples de usar coloca o acesso a todas as funções nas 
pontas dos dedos, seja na multifuncional ou no seu desktop.
- Produtiva: Velocidade incrível, operação sem parar e recur-
sos automatizados permitem realizar muito mais em menos 
tempo.
- Conectada: Tecnologias avançadas e aplicações empresa-
riais expansivas trabalham de forma integrada com o dispo-
sitivo para obter resultados excepcionais.
- Segura: Soluções multicamadas protegem as informações 
confi denciais e, com certas opções, apoiam as conformida-
des de segurança.

A série imageRUNNER ADVANCE 8200 são centrais de 

solução para a comunicação digital que proporcionam 

um fl uxo de trabalho simplicafi cado e verdadeiramente 

integrado. Esses modelos agilizam toda a parte do pro-

cesso de produção, ajudando a impulsionar o seu negó-

cio a novos níveis de produtividade e desempenho.



O poder de dois processadores

Uma interface 
intuitiva e 
personalizável

A arquitetura Advanced imageCHIP da Canon possui dois processa-
dores dedicados que realizam várias tarefas simultaneamente. Estes 
equipamentos também incorporam a tecnologia da Canon de Proces-
samento de Alta Velocidade que renderiza rapidamente imagens de 
alta resolução.

Projetada para proporcionar a 
facilidade que você precisa num 
ambiente de alto volume de pro-
dução, a interface possui várias 
características personalizáveis.

Desempenho Avançado

Qualidade de imagem 
impressionante

O Auto Ajuste de Gradação defi ne densidades 
em níveis ideais ao longo de cada produção 
para ajudar a alcançar ótima qualidade.

O toner pO da Canon (precise Output) reproduz 
imagens com fi delidade e textos detalhados. 
E com a capacidade do toner de fundir em bai-
xas temperaturas, ele também ajuda na econo-
mia de energia.

Um registro preciso é importante para alcançar 
resultados profi ssionais durante o tempo de pro-
dução. As gavetas projetas pela Canon garan-
tem que cada página seja alimentada na impres-
sora no mesmo local e o registro manual oferece 
um controle ainda maior sobre o registro. Dessa 
forma, as impressões frente e verso possuem 
um registro mais preciso, dentro da margem de 
1mm, garantindo um resultado profi ssional.

Ainda com uma produção de alta velocidade, a  
série iR ADV 8200 é capaz de produzir impres-
sões em preto e branco com qualidade excepcio-
nal. A resolução de 1.200 x 1.200 dpi garante 
linhas fi nas e textos nítidos, mesmo com fontes 
de tamanhos bem pequenos. Com 256 grada-
ções de tom de cinza, os meio-tons são apresen-
tados de forma nítida, desde o mais leve cinza 
até o preto mais profundo.

Basta pressionar a tecla de Menu Principal para 
ter acesso a todas as funções profi ssionais ime-
diatamente. Use o Menu Rápido para obter maior 
produtividade através de combinações de acesso 
a tarefas rotineiras com um toque de um botão.

É possível ajustar e inclinar o Painel de Controle 
Vertical* para uma posição confortável. Orga-
nize os botões na tela para ajustar a maneira 
como você trabalha determinando o número de 
botões, tamanho e layout. É possível ainda exi-
bir seu próprio logotipo como fundo de tela.

O Auto Ajuste de Gradação defi ne densidades em níveis ideais ao 
longo de cada produção para ajudar a alcançar ótima qualidade.

Qualidade consistente

Toner pO

Registro preciso

Detalhes ricos

Dois menus

Operação personalizada

*Padrão para as 8205 e 8095 e opcional para 8285. Requer Folha de Controle do Painel-F1
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- Capacidade para 300 folhas
- Digitalização duplex com velocidade de 
200/100ipm (PB/Cor) em 300dpi

- 2 gavetas x 1.500 folhas (A4)
- 2 gavetas x 550 folhas (até 13” x 19”)
- Bypass para 100 folhas (até 13” x 19”)

- Painel de controle vertical com tela touch 
de alta resolução de 10.4” TFT ou Painel 
de controle 8.4” TFT de alta resolução

- Capacidade de inclinar e girar
- Tela do usuário personalizável

- Digitalize para ou imprima direto de um 
dispositivo de memória USB

- Leitor/gravador multimídia opcional 
com suporte para cartões SD, SDHC, 
 CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

- Capacidade para 3.500 folhas (80g/m²)
- Tamanho máximo de 13” x 19”
- 52 até 256g/m², papéis simples e pesado

- UFRII (padrão)
- PCL 5e/6 (opcional)
- Adobe® PostScript® 3™ (opcional)
- imagePASS® (opcional)

Versatilidade de Impressão

Opcionais de fi nalização

Operação Fácil. Qualidade Excepcional

Alimentador Duplex de Passagem Única

Capacidade Padrão de Papel

Interface do Usuário

Mídia de Memória

POD Deck Lite

- 3 bandejas para 4.250 folhas
- 100 folhas, grampeamento multiposição
- Até 256g/m², simples, pesado, com abas
- Livretos com até 20 folhas e papéis até 
13”x19”

- Até 5 folhas dobradas sem grampear

Booklet FinisherA

E

F

H

G

I

- Insersão de pré-impresso
- Mídias com até 256g/m², simples, 
pesado, com aba

- Até 13”x19”
- Duas bandejas
- Capacidade para até 400 folhas

Unidade de Insersão de DocumentosD

- Dobra Z, dobra C, dobra V, dobra Z 
acordeon, dobra dupla paralela

Unidade de DobraB

- Inclui unidade de integração
- Gramatura até 216g/m²
- Capacidade para 25.000 folhas

Professional PuncherC

Tudo o que você precisa 
para o seu negócio avançar

2 ou 3
furos

Grampeamento Dobra Z

Dobra
ao meio

Dobra
dupla

paralela

Dobra Z
acordeon

Dobra C

f lh

nisher

você precisa 
egócio avançar

A
B

C

D

E

F

G

H

I


