
Solução Corporativa

1400 Series

PRODUTIVIDADE 
PODEROSA

EM UM TAMANHO 
COMPACTO

As pequenas empresas e grupos de trabalho corporativos 
dependem de soluções que ajudam a maximizar os recursos, 
aumentar a produtividade, e são fáceis de gerenciar. Com 
saída rápida, digitalização, fax, e alta con� abilidade, 
esses dispositivos multifuncionais permitem realizar muito 
em um espaço pequeno.



Fluxo de trabalho 
muito e� ciente

Um verdadeiro multitarefas Velocidade real e facilidade

Compactas e con� áveis

Se você é uma pequena empresa, parte de um grupo de tra-
balho, ou um consultório médico, os modelos da série ima-
geRUNNER 1400 podem aumentar e� ciência operacional. 
Digitalizar documentos e e-mail para clientes e colegas ou 
convenientemente digitalização para e impressão a partir de 
um cartão de memória USB. O ID Card Copy apresenta facil-
mente cópias de cartões e outros documentos pequenos, frente 
e verso na mesma página. Aumente as suas capacidades de 
gerenciamento de documentos quando você digitalizar usan-
do o formato PDF padrão (OCR).

Pequena o su� ciente para caber em uma mesa de escritório, a 
série imageRUNNER 1400 pode ser usada por si só ou como 
parte de uma frota maior de Multifuncionais Canon. Cópia, 
impressão, digitalização, fax, e gerenciar documentos em ta-
manhos de até Ofício. Imagens de saída com nitidez e de-
talhes a 1.200 dpi x 600 dpi (melhorada) de resolução de 
impressão. Ideal para a impressão de documentos comerciais, 
estes modelos suportam Canon UFR II LT, PCL 5e / 6, e Adobe® 
PostScript® 3™.*

Com um tempo de saída da primeira cópia tão rápido quan-
to 6,9 segundo e até 37 ppm, a série  imageRUNNER 1400 
é uma rápido execução. Digitalização de documentos para 
endereços de e-mail ou locais em rede em preto e branco 
e colorido.
O display de alta visibilidade, 5-linhas simpli� ca o uso. A 
capacidade padrão para 600 folhas pode ser aumentada 
para 1.100 folhas para lidar com muitos trabalhos sem in-
terrupção.

*PCL 5e/6 e Adobe® PostScript® 3 padrão nos modelos iR 1435iF/1435P e opcional no modelo iR1435i.



Simplicidade no seu Melhor imageRUNNER 1400 Series

Desempenho e� ciente Soluções de segurança

Design eco-consciente

Gestão inteligente

Projetado com sua linha de fundo em mente, a Série Canon ima-
geRUNNER 1400 ajuda a minimizar os custos e maximizar a 
con� abilidade, enquanto o design robusto ajuda a garantir uma 
operação longa e con� ável. O software da  Canon  UniFLOW® 
ajuda a controlar os custos através da gestão, acompanhamen-
to e cobrança. E simples de substituir, consumíveis de alto rendi-
mento ajudam a manter o trabalho em movimento, simultanea-
mente, atingindo um menor custo por página.

Proteger as informações e ajudar a garantir a conformidade 
de segurança com a Série imageRUNNER 1400. Solução 
 uniFLOW da Canon permite aos usuários recuperar documen-
tos a partir de qualquer dispositivo em rede de forma segura. 
AuSend restringe a digitalização e envio de recursos somente 
para usuários autorizados. TX Archiving encaminha automati-
camente uma cópia de um fax para um destino de� nido pelo 
administrador. E sem discos rígidos nesses modelos, não há 
imagens latentes.

A série imageRUNNER 1400 cumpre as normas da  ENERGY 
STAR® e tem uma classi� cação baixa TEC (Consumo Total de 
Energia). EPEAT® classi� cado, esses modelos seguir a polí-
tica rigorosa Green Procurement da Canon e compromissos 
ambientais.

Um substituto ideal para impressoras de função única ou modelos 
mais antigos, a série imageRUNNER 1400 integra facilmente em 
sua rede de dispositivos imageRUNNER para agilizar e simpli� -
car o gerenciamento e manutenção. Mesmo receber alertas quan-
do os suprimentos ou chamadas de serviço são necessários com 
imageWARE Enterprise Management Console e plug-ins.
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Especi� cações
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Unidade Principal
Tipo de Sistema Sistema de Imagem Multifuncional 

Digital
Painel de Operação LCD de 5 linhas
Funções

1435iF: Cópia, Impressão, Digitalização, 
Envio, Fax

1435i: Cópia, Impressão, Digitalização, Envio
1435: Cópia, Impressão
1435P: Impressão

Memória Padrão / Máximo: 512 MB RAM
Interface de Rede Padrão: Ethernet 10/100/1.000Base-TX
Outras Interface USB 2.0 x1 (Host), USB 1.1 x 1 (Host), 

USB (Device)
Velocidade de Cópia / Até 37 ppm (Carta)
Impressão (PB) Até 35 ppm (A4)
Tempo de Saída para 
a Primeira Cópia 
(Carta / A4)

6.9 segundos

Tempo de Saída para 
a Primeira Impressão 
(Carta / A4)

5.0 segundos

Alimentação de Papel
Padrão: 500 folhas, 100 folhas pelo Stack 

Bypass
Opcional: 500 folhas x 1 gaveta
Máximo: 1.100 folhas

Capacidade de de Saída de Papel
Máximo: 100 folhas

Tamanhos Aceitáveis de Papel
Gavetas: O� cio, Carta, A4
Bypass: O� cio, Carta, A4, Statement, Execu-

tive, Tamanhos personalizados (76 x 
127 mm até 216 x 356 mm), e Envelo-
pes (C5, DL, COM-10, Monarch)

Gramaturas Aceitáveis
Gavetas: 64 até 90 g/m²
Bypass: 60 até 128 g/m²

Tempo de Aquecimento
A partir da inicialização: 20 segundos ou menos
A partir do modo sleep: 7,8 segundos ou menos

Requerimentos de 
Energia

120 - 127 V AC, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 
5-15P

Modo Sleep 2.0W ou menos
Dimensões (A x L x P)

1435iF/1435i: 475,3 x 545 x 457mm
1435: 422,5 x 545 x 457mm

Peso
1435iF/1435i: 23,74Kg
1435: 22,34Kg

Toner (Consumo 
estimado com 6% de 
cobertura)

17.600 imagens

Tambor 35.500 impressões
Ciclo Máximo Mensal 
(impressão / cópia)

60.000 impressões

Unidade de Leitura de Imagem (Somente 1435i/1435iF)
Resolução da Digitalização

P/B: Até 600 x 600 dpi
Cor: Até 300 x 300 dpi

Originais Aceitáveis 
(Vidro)

Folha, Livro, Objetos 3-dimensionais 
até 2kg

Tamanho Máximo do 8,5” x 14” (Ofício)
Original 216 x 356 mm (Ofício)

Alimentador de Documentos (Somente 1435i/1435iF)
Método de 
 Digitalização

Alimentador Automático de 
 Documentos Duplex (DADF)

Originais Aceitáveis 5,5” x 5” a 8,5” x 14” (Ofício)
O� cio, Carta, A4, Statement

Velocidade de Digitalização (PB/Color, A4)
Simplex: 29 ipm (PB) / 10 ipm (Color)
Duplex: 10 ipm (Cor) / 6 ipm (Color)

Capacidade de Papel 
(75g/m²)

50 folhas

Especi� cações de Cópia
Resolução 600 x 600 dpi
Cópias múltiplas 1 até 999
Exposição de Cópia Automático ou Manual (9 níveis)
Redução e Ampliação 25% - 400% (com incrementos de 1%)

Especi� cações de Impressão
Processador 528 MHz
Resolução 600 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi 

(Aprimorada)
Linguagem de Impressão

Padrão (1435iF/1435i): UFR II LT
Padrão (1435iF/1435P): PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional (1435i): PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional: Barcode Printing Kit

Especi� cações de Digitalização
Digitalização de Rede 
Twain

Padrão

Utilitário de 
 Digitalização de Rede

ScanGear MF

Especi� cações do Universal Send
Método de Envio E-mail, USB, File Server (FTP, SMB)
Resolução de 
 Digitalização

Até 600 x 600 dpi

Protocolo de  Comunicação
Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formatos de Arquivo
Padrão: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), 

PDF (Compacto/OCR), PDF (OCR)
Opcional: PDF (Encriptado), PDF Assinatura Digital

Especi� cações de Fax (Somente 1435iF)
Número Máximo de 
Linhas

1

Velocidade do Modem:
Super G3 33,6 Kbps
G3 14,4 Kbps

Resolução: 400 x 400 dpi

imageRUNNER 
1435P/1435

imageRUNNER 
1435iF/1435i

imageRUNNER 
1435iF/1435i 
com Cassette

imageRUNNER 
1435iF/1435i 
com Cabinet 

Type-K

imageRUNNER 
1435iF/1435i 

com Cassette e 
Cabinet Type-K


