
KOMPAKTNÝ DIZAJN

i-SENSYS X 1643P

RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ KAŽDODENNÁ TLAČ 
PRE RUŠNÉ KANCELÁRIE 
Čiernobiela stolová tlačiareň formátu A4, ktorá ponúka flexibilnú konfiguráciu pre maximálnu efektívnosť 

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

ZABEZPEČENIE

PRODUKTIVITA OVLÁDANIE A ÚDRŽBA



i-SENSYS X 1643P

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• Rýchlosť tlače: 43 str./min (A4), 65 str./min  
(A5 na šírku)

• Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač
• Vysokorýchlostné pripojenie USB a Ethernet
• Objem tlače: až do 150 000 mesačne
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

  PRODUKTIVITA

• Jasný päťriadkový displej a intuitívne rozhranie 
•  Rýchla tlač a výstup 
• Automatická obojstranná tlač 
• Tlač rôznych typov a veľkostí médií

  ZABEZPEČENIE

• Overovanie používateľov bráni neoprávnenému 
prístupu k zariadeniu 

• Zabezpečená tlač zaisťuje, aby nebolo možné 
tlačiť žiadne dokumenty bez fyzickej 
prítomnosti používateľa 

• Integrita zariadenia je chránená overením 
systému pri spúšťaní

  MOŽNOSTI PRIPOJENIA

• USB a mobilné pripojenie 
• Kompatibilné s technológiami Air Print, Mopria 

a aplikáciou Canon PRINT Business 
• Pripojenie na cloud prostredníctvom softvéru 

uniFLOW Online od spoločnosti Canon

  KOMPAKTNÝ DIZAJN

• Inteligentné prevedenie umožňuje jednoduchú 
obsluhu 

• Pridanie ďalšej vstupnej kapacity bez 
kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia 

• Tonerové kazety typu „všetko v jednom“ šetria 
ešte viac priestoru

i-SENSYS 1643P

SLUŽBY

SOFTVÉR

HARDVÉR

SLUŽBY

Stvorená na bezpečné a bezproblémové 
vykonávanie bežných kancelárskych 
úkonov s využitím vstavaného softvéru 
vrátane uniFLOW Online Express 
a ďalších dostupných služieb, ktoré 
ponúkajú kompletnú údržbu a podporu 
zariadení

ZÁKLADNÁ VERZIA

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám 
svojho podniku tým, že odstránite 
zbytočné bremená súvisiace so správou 
tlače. Vaše špecifické požiadavky máte 
možnosť konzultovať s odborníkmi 
spoločnosti Canon a spoločne nájsť na 
mieru šité možnosti riadených tlačových 
služieb

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci 
softvéru uniFLOW Online, univerzálnej 
služby na správu tlače od spoločnosti 
Canon

ROZŠÍRENÁ VERZIA

  OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

• Integrovaný nástroj na zisťovanie stavu tonera 
znižuje prestoje

• Možnosti cloudového a serverového softvéru 
centralizujú ovládanie celej skupiny zariadení

• Flexibilné riešenia správy používateľov
• Vzdialený prístup k funkciám ovládania 

zariadenia



TECHNICKÉ 
PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS
Rýchlosť tlače Jednostranne (A4): až 43 str./min

Obojstranná tlač (A4): až 36,0 obr./min
Jednostranne (A5 – na šírku): až 65,2 str./min

Metóda tlače Čiernobiela tlač laserovým lúčom 

Rozlíšenie tlače Až 1 200 x 1 200 dpi 

Čas zahrievania pribl. 30 sekúnd alebo menej od zapnutia 
(predvolene)
pribl. 3 sekundy alebo menej od zapnutia (rýchly 
režim)1

Čas vytlačenia prvej strany pribl. 5,7 sekundy

Odporúčaný mesačný 
objem tlače

2 000 až 7 500 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie Max. 150 000 strán za mesiac2

Okraje tlače 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)

Rozšírené funkcie tlače Zabezpečená tlač3

Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Tlač čiarových kódov4

Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print 
Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Vstup papiera (štandardný) Kazeta na 550 listov

Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný) Kazeta na 550 listov x 3

Výstup papiera 150 listov lícovou stranou nadol

Typy médií Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, 
farebný papier, kancelársky papier, etiketa, obálka, 
pohľadnica

Veľkosti médií Kazeta (štandardná):
A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, 
FLS, K16
Vlastná veľkosť – šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 
148,0 až 355,6 mm

Viacúčelový zásobník:
A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, 
FLS, K16, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), 
kartotečný lístok (3" x 5")
Vlastná veľkosť – šírka: 76,2 až 216,0 mm, dĺžka: 127,0 
až 355,6 mm 
 
Kazeta (voliteľná):
A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, 
FLS, K16
Vlastná veľkosť – šírka: 105,0 až 216,0 mm, dĺžka: 
148,0 až 355,6 mm

Hmotnosti médií Kazeta: 60 až 120 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Obojstranná tlač Automaticky
Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, LTR, LGL, FLS
Vlastná veľkosť – šírka: 210,0 až 216,0 mm, dĺžka: 
279,4 až 355,6 mm
60 až 120 g/m2

VŠEOBECNÉ FUNKCIE
Požiadavky na napájanie 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie Maximálna: pribl. 1 390 W alebo menej
Aktívny režim: pribl. 600 W alebo menej 
Pohotovostný režim: pribl. 10,1 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 1,2 W alebo menej
Typická spotreba energie (TEC): 
0,52 kWh/týždeň10

Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ 
nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/
For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku Akustický výkon5

Aktívny režim: 69 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Akustický tlak5

Aktívny režim: 54 dB 
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Rozmery (Š x H x V) 409 mm x 376 mm x 275 mm

Hmotnosť pribl. 11,5 kg 

Prevádzkové podmienky Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) 
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez 
kondenzácie)

Ovládací panel 5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, 
úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová 
numerická klávesnica

OVLÁDAČ
Rýchlosť procesora 528 MHz + 264 MHz

Pamäť 1 GB

Jazyky tlačiarne UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e6, PCL6, 
Adobe® PostScript3

Písma 105 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti 
pripojenia

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/
100 BASE-TX/1000BASE-T

Softvér a správa tlačiarne Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
Správa ID oddelení
Konzola na správu iW Enterprise Management 
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú 
správu skupiny zariadení 
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje 
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú 
metrické snímanie, automatická správa spotrebného 
materiálu a diaľková diagnostika
Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login 
Device Client pre SFP MEAP

Kompatibilita s operačnými 
systémami

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 
2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003
Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia, 
Linux7/Citrix

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Kazety všetko v jednom TONER T06 (20 500 strán8)

PRÍSLUŠENSTVO/
MOŽNOSTI
Položky Podávač papiera PF-C1 (kazeta na 550 listov) x 3

Hladký podstavec V2
Karta SD C1 (pamäťová karta SD s kapacitou 8 GB)
Súprava na tlač čiarových kódov F1 
(umožňuje tlač čiarových kódov)9

Súprava písiem PCL C1 (umožňuje tlač s kódovaním 
Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale)9

MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie 
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so 
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie 
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so 
systémom uniFLOW)

Poznámky:
[1] Vyžaduje sa zmena nastavenia na rýchly režim.
[2] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden 

maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia 
môže skrátiť životnosť produktu.

[3] Vyžaduje sa príslušenstvo – karta SD C1.
[4] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov F1.
[5] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
[6] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač 

z aplikácie.
[7] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii od druhej polovice roka 2020.
[8] Podľa normy ISO/IEC 19752
[9] Súprava na tlač čiarových kódov F1 a súprava písiem PCL C1 nemôžu byť nainštalované 

súčasne.
[10] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.
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