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No ritmo acelerado e dinâmico do mundo dos 
negócios de hoje, a troca de informações é 
fundamental. E enquanto os caminhos pelos 
quais compartilhamos esses dados se tornam 
ilimitados, surge a necessidade de reunir todas 
essas tecnologias em conjunto para otimizar 
processos de negócios. 
 A próxima geração da Canon imageRUNNER 
ADVANCE Series é o núcleo de praticamente 
toda a comunicação digital das empresas. 
Esta plataforma transcende a fluxo de 
trabalho a partir de uma série de processos 
individuais até um fluxo contínuo e 
integrado de informações compartilhadas. 
 Aplicações de imagem e empresariais 
convergindo perfeitamente. Conectividade em 
nuvem nas pontas dos dedos. Soluções de 
impressão móvel caminham junto com você. E 
o compartilhamento de informações é rápido e 
seguro. Agora você pode capacitar os usuários 
de escritório, gestão de negócios e os 
departamentos de TI para conduzirem a sua 
organização a novos níveis de desempenho e 
produtividade. 
 Nova geração imageRUNNER ADVANCE Series. De 
todo ponto de vista, é simplesmente advanced. 

Uma interface incrivelmente 

intuitiva e simples de usar 

oferece acesso às funções

na ponta dos dedos, esteja 

você no equipamento ou 

no seu computador.

Tecnologia avançada e amplas aplicações  

empresariais trabalham de forma integrada 

com o dispositivo entregando resultados 

excepcionais.

Mesmo em movimento, você está no controle. 

Imprima a partir de um laptop, tablet ou 

smartphone para uma imageRUNNER ADVANCE.

Troque informações livremente com as 

soluções internas de documentos que 

permitem recuperar e editar arquivos em 

formatos originais e de arquivamento.

Um toque de uma tecla na interface do usuário 

permite o acesso, digitalização ou impressão 

de documentos diretamente de certas

aplicações em nuvem.
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Performance 10

Responsabilidade 12

Eco-consciente

BrilhanteControle 8

-

Instale facilmente novos dispositivos, 

controle a atividade de uma frota inteira 

e monitore os níveis de abastecimento -

direto da sua mesa de trabalho.

Segurança

Amigável com TI

Soluções multicamadas ajudam a 

proteger informações confidenciais e, 

com certas opções, apoiam os requisitos

de segurança.

Versátil

A escolha é sua. De soluções de negócios 

customizadas até a versatilidade de software,

configure um dispositivo para ampliar suas

capacidades.

Apareça com cores de alto impacto ou saída 

em preto e branco impecável, tudo

entregue com velocidade 

surpreendente.

Reduza o consumo de energia relacionado 

com impressão através de tecnologias 

avançadas da Canon e soluções de 

gerenciamento de dispositivos.
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 Desenvolvida para você. 
 Simples de usar, altamente sensível e facilmente 
personalizável, a imageRUNNER ADVANCE Series se 
alia a indivíduos e grupos de trabalho para criar uma 
forma verdadeiramente personalizada de trabalhar. 
             Inspiração e inovação reais.  Sempre com visão de futuro, a Canon pode elevar a sua capacidade de se 

comunicar, conectar e colaborar para novos níveis. Soluções inovadoras de 
documentos tornam a imageRUNNER ADVANCE Series um centro de 
produtividade para o seu negócio. A perfeita integração com aplicativos 
corporativos, serviços baseados em nuvem e dispositivos móveis garantem 
sucesso a qualquer hora, em qualquer lugar. E com a capacidade de agilizar as 
operações através de uma interface personalizada e funcionalidades adaptadas, 
você vai trabalhar de forma mais inteligente, mais fácil e mais rápida

.   

Design Avançado
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        Interface muito intuitiva e customizável.  Tendo você em mente, a interface intuitiva incorpora ainda mais recursos 
customizáveis, rápidos e simples de usar. Exiba seu logotipo ou gráficos 
originais como plano de fundo do menu principal, onde você acessa as 
funções predefinidas para o seu negócio. Utilize o menu rápido para 
aumentar a produtividade através de seus fluxos pessoais, combinando e 
acessando tarefas de rotina e fluxos de trabalho com o toque de um botão. 
Até mesmo alterar o número e tamanho dos botões para se adequar à 
maneira como você trabalha e pré-visualizar documentos armazenados 
antes de imprimi-los. 

          Projetado para a adaptabilidade.  A imageRUNNER ADVANCE Series mantém-se focada no futuro. 
Com sinergia fácil entre as soluções de hardware e software, estes 
sistemas inteligentes são a escolha ideal para ajudá-lo a atingir 
suas metas conforme a sua organização evolui. E por serem 
flexíveis, intuitivos e permitirem uma fácil implantação de 
configurações em toda a sua frota, aplicações inclusas podem ser 
adicionadas conforme suas necessidades mudam. 

         
 Uma bela maneira de trabalhar.  O design universal suporta características que tornam estes dispositivos facilmente 
acessíveis a todos. Toques inteligentes, como uma luz sob o alimentador automático 
de documentos, refletem a consideração da Canon para os estilos de trabalho e 
necessidades de todos os usuários. E você vai desfrutar de uma experiência 
consistente e simples de usar em todos os modelos da Série, com a interface 
característica da Canon e driver de impressão uniforme.
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 Simplesmente 
A melhor maneira de trabalhar.  
 Com conexões ágeis, integração otimizada e a simplicidade de 
“arrastar e soltar”, a imageRUNNER ADVANCE Series permite 
realizar muito em tão pouco tempo.  

            
 Imprima de qualquer lugar.  No mundo cada vez mais móvel de hoje, a Canon imageRUNNER 
ADVANCE Series mantém seu trabalho fluindo. Um simples toque de 
um botão na interface do usuário permite que você acesse 
documentos diretamente de certas aplicações em nuvem. Imprima e 
digitalize a partir do seu laptop, tablet iPad®, iPhone® e, AndroidTM, ou o 
smartphone BlackBerry®. A autenticação do usuário permite que você 
imprima de praticamente qualquer lugar dentro da rede para qualquer 
dispositivo conectado, com facilidade e segurança.* 

 
* Pode exigir acessórios opcionais. 

              
BASEADA EM NUVEM  A partir da sua imageRUNNER 
ADVANCE, você pode digitalizar, 
acessar ou imprimir documentos 
diretamente de certos serviços em 
nuvem. Além disso, os fluxos de 
trabalho de processos de negócios 
podem ser implementados em um 
sistema baseado em nuvem. 

              
PRONTA PARA A WEB  
Adicione a capacidade de exibir 
páginas da Web diretamente 
do painel de controle do 
dispositivo. Basta digitar uma 
URL para navegar pelas 
páginas. Produz facilmente  
PDFs on-line.

              
MÓVEL  Imprima a partir de, e 
digitalize para certos 
dispositivos móveis usando 
a imageRUNNER ADVANCE 
system. 

Fluxo de Trabalho Avançado
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                                  Economize tempo.  Simplifique seus processos de fluxo de trabalho com ferramentas inteligentes. 
Para tarefas complicadas ou repetidas, utilize o Workflow Composer para criar 
botões “all-in-one” que podem ser registrados no Menu Rápido. Distribua para 
vários destinos em uma única etapa. Digitalize e converta documentos 
diretamente para Microsoft® Word® e PowerPoint®. E otimize a troca de 
informações com a Caixa Avançada, solução inclusa e exclusiva da Canon de 
compartilhamento de documentos. 

           Integre aplicações de imagem e corporativas.  A tecnologia de middleware da Canon sem esforço vincula várias aplicações 
empresariais, tais como soluções Oracle® e SAP®, com sistemas de CRM como 
Salesforce.com ou outros. Você também pode combinar seus fluxos de trabalho e 
processos de uso intensivo de documentos com esses aplicativos. O fluxo de trabalho 
otimizado ajuda a automatizar processos de negócios complexos e oferece fácil acesso à 
informação para ajudar a economizar tempo e dinheiro. 
             Faça tudo a partir do seu PC. 
 Desfrute de um controle ainda maior e comodidade a partir do seu PC com a 
capacidade de gerenciar, preparar e monitorar documentos sem abrir sequer um 
aplicativo. Combine vários formatos, visualize arquivos e selecione as funções de 
acabamento. Com a simplicidade de “arrastar e soltar”, você pode imprimir, enviar por 
fax, converter arquivos em PDFs e até mesmo verificar o status do seu sistema 
imageRUNNER ADVANCE. 
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      Fácil controle. 
A verdadeira paz de espírito.  
 Gerenciando uma frota de dispositivos ou uma única unidade, você terá o 
poder de configurar um sistema, ajudar a proteger os dados e maximizar 
os recursos na ponta dos dedos.  

    
      Controle centralizado e escalonável.  As avançadas ferramentas de gerenciamento de dispositivo da Canon o 

mantêm no comando a cada passo, a partir da sua mesa de trabalho e até 
mesmo através da nuvem. Instalar e substituir dispositivos facilmente, 
migrar configurações e dados para novos dispositivos e distribuir 
aplicativos e configurações através de sua rede. Acompanhar a atividade 
da sua frota para saber quando os suprimentos estão baixos ou se há 
necessidade de assistência. As ferramentas baseadas em nuvem podem 
ajudar a reduzir custos, melhorar a facilidade de manutenção e segurança 
de dados. 

 

Controle Avançado
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        Controle de acesso simples de usar.  Esteja em um pequeno escritório ou uma grande empresa, você 
perceberá que o ambiente de impressão sem servidor da  imageRUNNER 
ADVANCE Series' oferece, soluções eficientes de bom custo-benefício que 
podem ajudar a proteger seus dados. Os usuários podem imprimir em 
qualquer MFP conectada ou SFP, e recuperar seus documentos depois 
da autenticação de seus logins no dispositivo. Os administradores 
podem monitorar o uso por pessoa ou departamento.  

            
 
Privacidade e proteção.  As soluções de segurança de várias camadas da Canon são 
projetadas para oferecer-lhe paz de espírito. A imageRUNNER 
ADVANCE Series pode ajudar a proteger informações em várias 
etapas. O HDD Erase remove imagens latentes de discos rígidos 
depois de cada tarefa. Um chip de segurança com hardware 
inviolável ajuda a proteger senhas e chaves de criptografia. O 
IPsec protege os dados que atravessam a rede. E o HDD Lock e o 
opcional HDD Data Encryption ajudam a proteger informações 
mesmo após a remoção do disco rígido. 

                               Maximize seus recursos.  A otimização de recursos é fundamental para economizar dinheiro e proteger o meio 
ambiente. Felizmente é muito fácil rastrear, gerenciar e influenciar o comportamento 
do usuário com a Canon imageRUNNER ADVANCE Series. A partir da análise da saída de 
cores por colaborador ou cliente para fazer cumprir impressão frente e verso, os 
recursos podem ser utilizados de maneira inteligente. As soluções da Canon também 
podem direcionar os trabalhos para o dispositivo de melhor custo-benefício.
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     Parte de uma estratégia de crescimento muito inteligente.  
 Rápida e poderosa, a imageRUNNER ADVANCE Series é um 

centro de produtividade excelente para qualquer negócio. 
            

   Deixe uma impressão brilhante.  Dê ao seu negócio uma vantagem competitiva produzindo com qualidade 
profissional apresentações, relatórios e boletins informativos. Através da 
tecnologia de imagem e toner excepcionais da Canon, a qualidade da imagem é 
impressionante. Você pode facilmente gerar cores de alto impacto e precisas ou 
resultados nítidos em preto e branco sob demanda. O chip de ZIMA de 
propriedade da Canon oferece cópias de alta qualidade soberbas. E com a ampla 
gama de recursos de acabamento disponíveis para a imageRUNNER, ADVANCE 
Series as possibilidades de acabamento para o seu documento são praticamente 
infinitas..  

Performance Avançada
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 Performance poderosa.  No coração dos sistemas image RUNNER ADVANCE  está a sua 
capacidade de processar simultaneamente enormes volumes de 
dados. A arquitetura avançada imageCHIP da Canon torna isso 
possível. Dois processadores dedicados trabalham juntos para 
realizar várias tarefas simultaneamente, com a velocidade 
excepcional que o seu trabalho exige. 

              Muito tempo de atividade.  A Canon incorpora sua assinatura de confiabilidade em todos os 
modelos imageRUNNER ADVANCE. Com tempo de aquecimento 
mínimo, os dispositivos iniciam prontamente, mesmo quando estão 
completamente desligados. Notificações de status o mantêm à frente 
do jogo, e o toner pode até mesmo ser substituído durante o processo. 
Se o papel correto para um trabalho não estiver disponível, o sistema 
começa a próxima tarefa sem demora. E com fácil acesso às mais 
recentes tecnologias e sistemas de upgrades, a Canon o ajuda a obter
o desempenho ideal. 

                                
 Publicação eficiente documentos.  A image RUNNER ADVANCE Series oferece capacidades de trabalho e gerenciamento de 
cores avançados que ajudam a agilizar o seu fluxo de trabalho e alcançar excelentes 
resultados. Com a simplicidade do "arraste e solte", você pode facilmente mesclar, editar 
ou remontar o conteúdo de várias fontes de forma coesa em um único documento. Pré-
visualize trabalhos no dispositivo ou no seu computador antes de serem impressos e 
monitore facilmente tarefas de impressão desde o envio até a conclusão. Com a 
capacidade de manter as definições, os documentos podem ser reimpressos com grande 
consistência e velocidade.



12

     Forte compromisso. 
Soluções Eco-conscientes. 
 A imageRUNNER ADVANCE Series incorpora inovadoras soluções 
ecologicamente conscientes  que podem impulsionar o seu 
negócio, ajudando a reduzir o impacto ambiental. 

            Uma maneira responsável de trabalhar.   A Canon sabe que o local de trabalho precisa de processos mais verdes. Com 
a próxima geração da imageRUNNER ADVANCE Series, mesmo quando 
estiver compartilhando e distribuindo documentos digitais com as 
organizações ao redor do globo, você estará no controle do consumo de 
recursos preciosos. Esta série permite que você use apenas o papel, toner e 
energia que você precisa para ajudar a diminuir o seu impacto ambiental. 

               
CLASSIFICAÇÃO EPEAT®  Todos os modelos da nova 
geração Canon image RUNNER 
ADVANCE estão classificados no EPEAT, o registro global definitivo para eletrônicos mais verdes.. 

               
CERTIFICADO ENERGY STAR®  Os modelos imageRUNNER 
ADVANCE são desenvolvidos para 
consumo baixo de energia. Todos 
os modelos atendem às normas 
ENERGY STAR®. 

               
RECURSOS ECO-CONSCIENTES  Ajude a reduzir o desperdício e 
diminuir o consumo de energia 
com a autenticação segura e 
controle centralizado. Limitar 
usuários apenas para impressão 
de documentos em frente e verso 
e em preto e branco.    

Responsabilidade Avançada



13

                                 
 Design Eco-consciente.  A Canon está fazendo a diferença através do pensamento 
criativo e ecológico. Os modelos imageRUNNER ADVANCE 
da nova geração utilizam certos componentes fabricados 
com 100% de plástico reciclado a partir de produtos 
descontinuados. As inovadoras tecnologias verdes da Canon 
também incluem plástico de base biológica, um composto 
derivado de plantas que substitui certas peças de plástico à 
base de petróleo. 

Eficiência energática.  A imageRUNNER ADVANCE Series foi projetada para alta eficiência 
energética e desempenho estelar. A combinação de tecnologias de 
fusão e o toner de baixo ponto de fusão ajudam a reduzir o 
consumo geral de energia, minimizando os requisitos de energia e 
diminuindo o seu consumo durante o aquecimento e enquanto 
estiver no modo stand-by. 
   
 
Redução das emissões de CO2.  Através do seu sistema de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA), a 
Canon reduziu as emissões de CO2, concentrando-se em cada 
estágio do ciclo de vida do produto, incluindo fabricação, uso de 
energia e logística. Estes produtos são projetados para estarem 
entre os menores e mais leves na sua classe, com menos 
embalagem para tornar o transporte mais eficiente.     
  Minimize o impacto ambiental.  Todos os fornecedores Canon são obrigados a cumprir a 
rigorosa política de Contratos Verdes e termos ambientais 
da Canon. Isso ajuda a empresa a ultrapassar os padrões 
globais estabelecidos pela diretiva RoHS da União Europeia, 
que restringe o uso de determinadas substâncias perigosas. 
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CORES PRETO E BRANCO

imageRUNNER ADVANCE

C7270/C7260
imageRUNNER ADVANCE

C5255/C5250/C5240A/C5235A
imageRUNNER ADVANCE

C3330i/C3325i
imageRUNNER ADVANCE

6275/6265/6255
imageRUNNER ADVANCE

4251/4245/4235/4225

Compacta, mas com cores fortes para ambientes 
de trabalho que exigem eficiência excelente.

Para grupos de trabalho ocupados
que exigem um fluxo de trabalho
eficiente em um espaço compacto.

Digitalização em PB e colorida em alta 

Vel. de impressão (Carta/PB/Colorida)

C7270: Até 70/60 ppm

C7260: Até 60/55 ppm    

C5255: Até 55/51 ppm 

C5250: Até 50/45 ppm

C5240A: Até 40/35 ppm

C5235A: Até 35/30 ppm

C3330i: Up to 30/30 ppm
C3325i: Up to 25/25 ppm

6275: Up to 75 ppm
6265: Up to 65 ppm
6255: Up to 55 ppm

4251: Até 51 ppm

4245: Até 45 ppm 

4235: Até 35 ppm

4225: Até 25 ppm

Capacidade de papel (Folhas)

3.400 standard; 6.900 máximo

Capacidade de papel (Folhas)

1.200 standard; 5.000 máximo 1.180 standard; 4.980 máximo

Tamanho do papel

13" x 19-1/4" máximo 12" x 18" máximo 11-3/4" x 19-1/4" máximo

Resolução Máxima de impressão

1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi

Velocidades de digitalização

Até 200/140 ipm (300 dpi) 

(PB/Colorido, Duplex)
Até 120 ipm (300 dpi) Até 55 ipm (300 dpi) Até 200/100 ipm (300 dpi) Até 51 ipm (300 dpi) 

 Seja você um pequeno negócio ou uma empresa global, os modelos imageRUNNER  ADVANCE da nova geração podem tornar-se uma parte vital da sua organização.  
Cada sistema é um centro de comunicações dinâmico que combina processos de  
negócios com o fluxo de trabalho orientado para o documento. Com soluções em  
nuvem e soluções móveis, os usuários podem ser eficazes em qualquer lugar, a  qualquer hora. Experimente os padrões extraordinários de qualidade, segurança  
e desempenho que você espera da Canon. 

Experimente a Canon imageRUNNER ADVANCE.

 

www.usa.canon.com/SimplyAdvanced 

  Soluções de Escritório

Cores em alta velocidade para 
grandes grupos de trabalho que 
exigem qualidade brilhante e 
excelente produtividade.

Vel. de impressão (Carta/PB/Colorida)

Resolução Máxima de impressão

Velocidades de digitalização

(PB/Colorido, Duplex)

Velocidades de digitalização

(PB/Colorido, Duplex)

Resolução Máxima de impressão Resolução Máxima de impressão

Velocidades de digitalização

(PB/Colorido, Duplex)

Tamanho do papel Tamanho do papel

12" x 18" máximo

1.200 standard; 2.300 máximo

Capacidade de papel (Folhas) Capacidade de papel (Folhas)

4.200 standard; 7.700 máximo

Tamanho do papel

Vel. de impressão (Carta/PB/Colorida) Vel. de impressão (Carta)

velocidade para grandes grupos de trabalho

que exigem produtividade excepcional.

Para grupos de trabalho ocupados 

que demandam alta versatilidade em 

um espaço compacto.

Vel. de impressão (Carta)

Capacidade de papel (Folhas)

Tamanho do papel

11" x 17" máximo

Resolução Máxima de impressão

Velocidade de digitalização

(PB/Colorido, Duplex)



Gerenciamento do Dispositivo

imageWARE Enterprise Management Console 
e Plug-ins 

MDS Cloud

ThereforeTM 

imageWARE Document Server 

Workflow Composer

Gerenciamento da Saída

uniFLOW 

uniFLOW for SMB

Universal Login Manager 

AA-PRINT (Advanced Anywhere Print) 

AA-PROX (Advanced Authentication Proximity Card) 

imageWARE Secure Audit Manager Express 

imageWARE Enterprise Management Console 
Accounting Management Plug-in

Canon Mobile Printing 

Direct Print & Scan for Mobile 

uniFLOW Mobile Print

ADVANCE Cloud Portal 

EFI PrintMe MEAP

AirPrint Support (Selecionar Modelos)

Document Capture and Distribution 

uniFLOW Scanning/Capture 

Authorized Send 

imageRUNNER ADVANCE Desktop

eCopy ShareScan

eCopy PDF Pro Office

Others

Intelligent Grading Solution

Scan to Worldox

PRETO E BRANCO PRETO E BRANCOCORES CORES

imageRUNNER ADVANCE 

C350iF/C250iF
imageRUNNER ADVANCE

500iF/400iF
imageRUNNER ADVANCE 

C9280 PRO/C9270 PRO
imageRUNNER ADVANCE 

8205/8295/8285

Um sistema de recursos avançados e saída Velocidades rápidas em preto e branco e fluxos

de trabalho avançados em um tamanho compacto.  

C350iF: Até 36/36 ppm

C250iF: Até 26/26 ppm

500iF: Até 52 ppm

400iF: Até 42 ppm

C9280 PRO: Até 80/70 ppm

C9270 PRO: Até 70/65 ppm

8205: Até 105 ppm

8295: Até 95 ppm

8285: Até 85 ppm

Capacidade de papel (Folhas)

650 standard; 2.300 máximo 3.400 standard; 9.300 máximo 4.200 standard; 7.700 máximo

Tamanho do papel

8-1/2" x 14" máximo 13" x 19-1/4" máximo

600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi

C350iF: Até 36 ipm (300 dpi) (PB/Colorido, Simplex)

C250iF: Até 26 ipm (300 dpi) (PB/Colorido, Simplex)

Até 52 ipm (600/300 dpi) Até 200/140 ipm (300 dpi) Até 200/100 ipm (300 dpi) 

    
  

Nota: Alguns modelos ou produtos listados podem estar disponíveis em uma data posterior. Por favor, verifique com seu Revendedor Autorizado Canon a disponibilidade.   15 

Soluções em Softwares

Soluções Compactas para Escritórios Soluções para Produção Leve/CRD

Soluções móveis

Fluxo de Trabalho e Gerenciamento de Informações

colorida de tamanho compacto.

Vel. de impressão (Carta/PB/Colorida)

Velocidades de digitalização Velocidades de digitalização

Resolução Máxima de impressão Resolução Máxima de impressão

8-1/2" x 14" máximo

Tamanho do papel

650 standard; 2.300 máximo

Capacidade de papel (Folhas)

Vel. de impressão (Carta)

(PB/Colorido, Duplex)

Cores em alta velocidade para produção leve e 

ambientes CRD que demandam ótimos resultados 

e performance robusta.

Altas velocidades em P/B e digitaização a

cores para ambientes com grandes volumes 

que demandam uma performance poderosa.

Vel. de impressão (Carta/PB/Colorida)

Capacidade de papel (Folhas)

Tamanho do papel

Resolução Máxima de impressão

Velocidades de digitalização

(PB/Colorido, Duplex) (PB/Colorido, Duplex)

Velocidades de digitalização

13" x 19-1/4" máximo

Tamanho do papel

Capacidade de papel (Folhas)

Resolução Máxima de impressão

Vel. de impressão (Carta)
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Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros 
tipográficos. © 2015 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados. A reprodução integral ou parcial sem 
permissão é proibida.  A Canon U.S.A. não oferece aconselhamento jurídico ou consultoria de conformidade regulatória, 
incluindo, sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou a USA Patriot Act. Cada 
cliente deve ter o seu próprio conselho qualificado determinando a conveniência de uma solução 
específica no que se refere à conformidade regulatória e legal.  A Lei Federal proíbe a cópia de determinados documentos. Os infratores podem estar 
sujeitos a penalidades. Sugerimos que você consulte o seu próprio conselho legal. A 
Canon U.S.A., Inc. e Canon Canada, Inc. pretendem cooperar com as Agências de 
Execução de Leis em relação às alegações de cópia não autorizada. 
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