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MECANISMO PRINCIPAL

Tecnologia: Sistema de transferência 
eletrostática a laser

Resolução de impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi

HD 80 GB

Memória RAM 1,0 GB, expansível para 2,0 GB

Processador 2,26 GHz

Meio tons: Escala de tons de cinza de 
256 níveis

Velocidade de impressão:
Único lado:

Frente-verso:

135 / 125 / 110 (Carta / A4)
77 / 74 / 68 (A3 / 11” x 17”)
67 / 62 / 55 (Carta / A4)
38 / 37 / 34 (A3 / 11” x 17”)

Tamanho máximo do papel: 330,2 x 487,67 mm (13” x 19,2”)
em todas as gavetas

Alimentação padrão do papel: 2.000 folhas

Gramatura aceitável do papel: 52 a 300 g/m2 (todas as bandejas)

Tipo de Papel: Papel fi no, comum, grosso, 
reciclado, colorido, pré-furado, 
pré-impresso, papel Bond, trans-
parências, etiquetas, revestido, 
papel texturizado, vellum

Frente-verso: Automático, qualquer tipo de 
papel suportado, incluindo 
papéis pré-impressos

Precisão do registro de 
frente e verso +/- 0,5 mm

Volume máximo mensal:
iPR1110+:
iPR1125+:
iPR1135+:

2.400.000 impressões
2.800.000 impressões
3.000.000 impressões

Durabilidade do Toner: 69.000 páginas
(A4, 6% de cobertura)

Durabilidade do Cilindro: 6.000.000 páginas

Fonte de alimentação: 208 V / 30 A + 208 V / 15 A

Dimensões (A x L x P): 1.373 x 1.387 x 809 mm

Peso: 500 kg

Color Image Reader-L1 com DADF (Duplex Automatic 
Document Feeder)(Opcional)

Tamanho do documento: Statement a 279,4 x 431,79 mm
(11,75” x 17”)

Resolução: Até 600 x 600 dpi, 256 gradações

Dimensões (A x L x P): 74 x 635 x 590 mm

Peso: 12 kg

Fonte de alimentação: A partir da unidade principal

Capacidade da bandeja: 300 folhas

Velocidade de digitalização 
em P&B:

Até 200 ipm (300 dpi)
Até 120 ipm (600 dpi)1

Velocidade de digitalização 
em cores:

Até 80 ipm (300 dpi)
Até 40 ipm (600 dpi)1

Tamanho de originais 
aceitáveis:

Statement a 279,4 x 431,79 mm
(11” x 17”)

Gramatura aceitável do papel: 50 a 220 g/m2

Dimensões (A x L x P): 179 x 633 x 588 mm

Peso: 26,9 kg

Fonte de alimentação: A partir da unidade principal

POD Deck-C1 (Opcional)2

Capacidade do papel: 4.000 folhas (1.000 x 2 + 2.000)

Tamanho máximo do papel: 330,2 x 487,67 mm (13” x 19,2”)

Gramatura do papel: 52 a 300 g/m2

Dimensões (A x L x P): 1.095 x 745 x 792 mm

Peso: 226 kg

Fonte de alimentação: 120-127 V AC, 60 Hz, 8 A

POD Deck-C1 Secundário (Opcional)2,3

Capacidade do papel: 4.000 folhas (1.000 x 2 + 2.000)

Tamanho máximo do papel: 330,2 x 487,67 mm (13” x 19,2”)

Gramatura do papel: 52 a 300 g/m2

Dimensões (A x L x P): 1.095 x 1.561 x 762 mm

Peso: 452 kg4

Fonte de alimentação: 120-127 V AC, 60 Hz, 8 A

Multi-Drawer Document Insertion Unit-A1 (Opcional)

Capacidade do papel: 4.000 folhas (1.000 x 2 + 2.000)

Tamanho máximo do papel: 330,2 x 487,67 mm (13” x 19,2”)

Gramatura do papel: 52 a 300 g/m2

Dimensões (A x L x P): 1.095 x 1.079 x 792 mm

Peso: 251 kg

Fonte de alimentação: 120 V / 8 A

Finisher-AF1 / Saddle Finisher-AF2 (Opcional)

Número de bandejas: 2 / 3

Capacidade da bandeja:
Bandeja superior:
Bandeja inferior:

3.000 folhas
2.000 folhas

Bandeja do Saddle Stitcher: 30 livretos ou ilimitado

Posições de grampeamento: Canto e duplo

Gramatura do papel aceita:
Finisher:
Saddle Finisher:

52 a 300 g/m2

52 a 300 g/m2

Tamanho de papel aceito:
Grampeamento:

Empilhamento de folha:

Saddle Finisher:

Executivo, Statement-R, 
Carta-R, Carta, 11” x 17”
Até 330,2 x 487,67mm
(13” x 19,2”)
Carta-R, Legal, 
279,4 x 431,79 mm (11” x 17”),
304,79 x 457,2 mm (12” x 18”)

Capacidade máxima de 
grampeamento: Até 100 folhas

Máx. de Booklet Stapling: Até 25 folhas 
com o Saddle Stitcher

Dimensões (A x L x P): 1.180 x 800 (890)4 x 792 mm

Peso:
Finisher:
Saddle Finisher:

130 kg
180 kg

Fonte de alimentação: 120 V / 15 A

Puncher Unit-BB1
(Opcional para o Finisher-AF1 / Saddle Finisher-AF2)

Gramatura aceitável do papel: 52 a 200 g/m2

Tamanhos do papel:
2 furos:
3 furos:

Legal, Carta-R
279,4 x 431,79 mm 
(11” x 17”), Carta

Velocidade de perfuração: Até 135 ppm (Depende da velo-
cidade do mecanismo principal)

Peso: 3 kg

Fonte de alimentação: A partir do Finisher

High-Capacity Stacker-E1 (Opcional)6

Capacidade de 
empilhamento descolado: 10.000 folhas (Carta / A4)

Capacidade da 
bandeja superior: 1.000 folhas

Tamanho máximo do papel: 330,2 x 487,67 mm (13” x 19,2”)

Gramatura aceitável do papel: 52 a 300 g/m2

Número de unidades 
conectadas de uma vez: Até 2

Dimensões (A x L x P): 1.362 x 997 x 792 mm

Peso: 210 kg

Fonte de alimentação: 120 V / 15 A

Booklet Trimmer-D1 (Opcional)7

Aparagem das margens: Aparagem da borda dianteira

Quantidade de aparagem: 2 a 20 mm (0,08” x 0,78”)

Espessura da aparagem: 50 folhas

Capacidade da bandeja de 
resíduos:

1.500 folhas 
(Largura 0,78” aparagem)

Gramatura aceitável do papel: 52 a 300 g/m2

Capacidade da bandeja 
de saída: 30 livretos

Dimensões (A x L x P): 1.574,8 x 771,39 x 1.041,39 mm
(1.575 x 770 x 1.040 mm)

Peso: 152 kg

Fonte de alimentação: A partir do Saddle Finisher

Two-knife Trimmer-A1 (Opcional)8

Aparagem das margens: Aparagem superior e inferior

Quantidade de aparagem: 2 a 15 mm

Espessura da aparagem: 50 folhas

Capacidade da bandeja 
de resíduos:

750 folhas
(Aparadas nos dois lados)

Gramatura aceitável do papel: 52 a 300 g/m2

Capacidade da 
bandeja de saída: 30 livretos

Dimensões (A x L x P): 536 x 770 x 1.040 mm

Peso: 145 kg

Fonte de alimentação: 120 V / 15 A

Perfect Binder-C1 (Opcional)

Método de corte: Rotação da pilha corte em três 
direções ou em uma direção

Tamanho do livro terminado:
Largura:
Comprimento:

203 x 297 mm
138 x 216 mm
(Após o corte em três direções)

Gramatura do papel do corpo: 52 x 163 g/m2

Gramatura da capa: 90 x 300 g/m2

Espessura do livro: 10 a 200 folhas (Até 25 mm)

Tempo de aquecimento 
da cola: 440 seg.

Faixa de aparagem:

Lateral:
Superior e inferior:

Ajustável em incrementos 
de 0,5 mm
6,5 a 49 mm
13 a 79 mm

Dimensões (A x L x P): 922 x 791 x 1.300 mm

Peso: 306 kg

Fonte de alimentação: 208 V / 15 A

Paper Folding Unit-F1 (Opcional)

Tipo de dobra:
V-fold9:
Dobra em Z:
Dobra em C:
Dobra em zigue-zague:

Carta-R
Legal9, 11” x 17”, Carta-R9

Carta-R
Carta-R

Gramaturas suportadas 
de mídia: 52 a 105 g/m2

Fonte de alimentação: A partir do Finisher

Dimensões (A x L x P): 1.190 x 336 x 793 mm

Peso: 65 kg

Finisher-AG1 / Saddle Finisher-AG210

Número de bandejas: 2 / 3

Capacidade da bandeja:
Bandeja superior:
Bandeja inferior:

2.000 folhas
2.000 folhas

Gramatura de papel:
Finisher:
Saddle Finisher:

52 a 300 g/m2

52 a 300 g/m2

Tamanho de papel aceito:
Grampeamento:

Finisher:
Saddle Finisher:

Executivo, Statement-R, Carta-R, 
Carta, 11” x 17”, 13” x 19”11

Carta, Carta-R, Ofício, A3
Carta, Carta-R, Ofício, A3, 12” 
x 18” e 13” x 19”

Capacidade máxima de 
grampeamento: 100 folhas

Posições do Grampeamento: Canto e duplo

Tipo de dobra (Saddle 
Finisher): Dobra V

Máx. de Booklet Stapling: Até 20 folhas com o Saddle 
Stitcher (75 g/m2)

Outros acessórios opcionais

- Document Insertion Unit-F112 - Inner Booklet Trimmer-A111,12

1O System Upgrade RAM-B1 é necessário para digitalização em 

cores de 600 dpi.
2Não pode ser instalado com Side Paper Deck-AF1.
3iPR1135+/1125+ podem ter até 3 POD Deck e a iPR1110+, até 

2 POD Deck.
4Peso combinado do POD Deck-C1 e do POD Deck-C1 secundário.
5Quando a bandeja de extensão é puxada para fora.
6Somente um High-Capacity Stacker-E1 pode ser acoplado ao iPR1110+.
7Necessita do Saddle Finisher-AF2.
8Necessita do Booklet Trimmer-D1.
9Somente com o Finisher-AG1 / Saddle Finisher-AG2.
10Somente para a iPR1110+. Não é compatível com Side Paper 

Deck-AF1.
11Somente com o Saddle Finisher-AG2.
12Somente para a iPR1110+.
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APRESENTANDO A CANON

imagePRESS SÉRIE 1135+/1125+/1110+

As impressoras digitais imagePRESS C7000VP da Canon 

trouxeram novos níveis de qualidade de imagem para o 

mercado de impressão digital em cores. Os investimen-

tos anuais em pesquisa e desenvolvimento signifi cativos 

feitos pela Canon têm ajudado a fazer da marca Canon 

um sinônimo de geração de imagem digital de altíssima 

qualidade. Agora, as impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ da Canon estão bem equilibradas 

para revolucionar a impressão digital em preto e branco. 

Construída com a mesma arquitetura central da impressora 

digital imagePRESS C7000VP, a Canon desenvolveu três 

impressoras extraordinárias de produção monocromática, 

que produzem rigorosa qualidade de imagem, texto, produ-

tividade e versatilidade.

Anteriormente à introdução da imagePRESS 

1135+/1125+/1110+, as impressoras digitais em preto e bran-

co de alta qualidade não estavam ao alcance da maioria, de-

vido aos custos de aquisição. Isso não é mais verdade. Com 

as impressoras digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+, a 

Canon projetou uma impressora que produz extraordinária 

qualidade de imagem, que se pode esperar de um líder da 

formação de imagem. Subseqüentemente, a Canon com-

preende que você necessita de uma impressora que seja mo-

dular e possa ser aumentada de acordo com as necessidades 

de mudança e crescimento da sua empresa. Por essa razão, 

a Canon possui uma variedade de opções de acabamento 

disponíveis. Por fi m, não existe uma mentalidade de uma má-

quina de tamanho único que englobe tudo para a impressão 

de produção em preto-e-branco.

Por essa razão, o mecanismo principal está disponível em 

três velocidades diferentes que consistem de 135, 125 ou 

110 páginas por minuto, dependendo das necessidades da 

sua produção.

Com saída real de 1.200 x 1.200 dpi e gradações 

com 256 tons, as impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ produzem textos consistentemente 

defi nidos, e meios-tons lindamente detalhados em uma 

ampla variedade de tipos e tamanhos de mídia. E pode 

imprimir até 8100 impressões por hora para uma produti-

vidade nunca vista antes, que fará com que o seu trabalho 

de impressão chegue às lojas rapidamente.

AS IMPRESSORAS DIGITAIS imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ SÃO IDEAIS PARA:

• Lojas de impressão internas e departamentos re-

prográfi cos centrais que queiram economizar tempo e 

dinheiro com uma ampla variedade de projetos complexos 

de impressão, e agregar mais valor à organização.

• Impressoras comerciais que queiram continuar a expan-

dir seus mercados de impressão digital e aumentar suas 

receitas com a impressão em preto-ebranco.

• Impressoras rápidas, impressoras digitais e bureaus 

de serviço que desejem versatilidade para imprimir e dar 

acabamento a um número maior de tipos diferentes de 

trabalhos a cada dia.

O futuro da impressão digital monocromática está aqui.
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A Canon compreende que o seu fl uxo de trabalho é exclu-

sivo. Por essa razão, o programa de soluções de fl uxo de 

trabalho da imagePRESS existe para lhe oferecer uma solu-

ção personalizada para que o seu negócio seja conduzido da 

maneira mais efi ciente possível. Com base na natureza e no 

volume dos seus trabalhos atuais (e no tipo de trabalho que 

você planeja fazer no futuro), nós podemos recomendar a 

combinação correta de ferramentas de urgência e capacidade 

Soluções para o 

fl uxo de trabalho 

da imagePRESS
OPÇÕES AVANÇADAS NO FLUXO 
DE TRABALHO OFERECEM TOTAL 
CONTROLE DE PRODUÇÃO

de processamento para lhe ajudar a concluir o maior número 

de trabalhos a cada dia, usando o menor número de opera-

dores. Abaixo está a tabela do fl uxo de trabalho que ilustra 

alguns dos muitos opcionais disponíveis, dependendo das 

suas especifi cações. As soluções de fl uxo de trabalho são 

versáteis porque podem ser confi guradas para suas especi-

fi cações. A Canon pode ajudar você a projetar a solução de 

fl uxo de trabalho para que você alcance seus objetivos.

Fiery 

Central

Fiery Canon

Gerenciamento de 
Trabalhos

• Agenda / monitora os tra-
balhos de impressão com 
Command WorkStations.

Gerenciamento 
de Trabalhos
• Monitora / controla 

trabalhos com o Print Job 
Manager Canon

Controladora 
Preimpressão/Impressão

• Confi guração simples 
de trabalhos complexos 

usando as ferramentas 
Compose e Impose

• Fiery Central e o fl uxo da 
EFI reduzem o prefl ighting e 

suporta até 16 mecanismos.

Mecanismo de Impressão Mecanismo de Impressão

imagePRESS 1135+/1125+/1110+ imagePRESS 1135+/1125+/1110+

Criação de 
Conteúdo

• Processamento 
rápido de arquivos, 
balanceamento 
de carregamen-

to e máxima efi ciência. Criação de 
Conteúdo

• Soluções de 
baixo custo.

imagePRESS 

Server J100/J200 OPÇÕES 
DO 

FLUXO DE 
TRABALHO
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FLEXIBILIDADE NO PROCESSAMENTO DO PAPEL 
E ACABAMENTO EM SÉRIE

APRIMORE A PRODUÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE TRABALHO

Além disso, é fácil atualizar as impressoras digitais imagePRESS 
1135+/1125+/1110+ se suas necessidades de impressão mudarem.

CONFIGURE A SUA IMPRESSORA PARA AS 

NECESSIDADES DE HOJE E AS OPORTUNIDADES 

DE AMANHÃ

As impressoras digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+ 

podem ser personalizadas para qualquer tipo de ambiente 

de impressão que necessite gerar impressões monocromá-

ticas de alta qualidade, sob demanda. Caso você simples-

mente queira uma máquina de impressão avançada que 

possa melhorar a aparência de seu trabalho monocromático, 

ou um sistema profi ssional e amplamente desenvolvido de 

produção de livros, ou qualquer outra opção intermediária, 

a Canon pode lhe oferecer a mistura correta de fl uxo de 

trabalho e ferramentas de acabamento. Conforme cres-

ce o seu negócio, as impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ crescem com você.

A Canon pode lhe ajudar conforme o seu negócio vai-se 

expandindo. Se você deseja entrar no mercado lucrativo de 

publicação de livros sob demanda, o Perfect Binder opcio-

nal é uma excelente adição para o seu sistema. Um outro 

componente que permitirá que você ofereça serviços de 

valor agregado é o Booklet Trimmer opcional com o Trimmer 

opcional de duas facas. Não seria ótimo se você pudesse 

usar o Saddle Stitcher para criar um livreto que ultrapassa 

todas as bordas da folha? Isso é possível – facilmente – com 

esses acessórios.

PREPARE BASTANTE PAPEL PARA SER USADO

A sua impressora e os seus clientes não devem estar limi-

tados ao uso de pouca variedade de papel. As impressoras 

digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+ podem processar 

uma grande variedade de papéis para se adequar ao espectro 

dos aplicativos, desde a impressão de relatórios e livros até 

a impressão de manuais e documentos promocionais. Essas 

impressoras digitais têm a capacidade de processar isso tudo.

Caso você produza um grande volume de trabalhos de 

impressão de pequena produção, ou grandes produções 

de manuais e livros grossos, as impressoras digitais Canon 

 imagePRESS 1135+/1125+/1110+ podem acompanhar o 

seu passo. Cada impressora vem com uma bandeja padrão 

que pode suportar até 

2.000 folhas. Para a 

impressão autônoma 

de maiores volumes 

de livros e manuais, 

é possível adicionar 

até três POD Decks, 

possibilitando que até 

14.000 folhas fi quem 

prontas para a impressão*.

* Necessita da imagePRESS 1135+ ou da imagePRESS 1125+ para conectar três (3) POD Decks.

VERSATILIDADE

High-Capacity Stacker

SIMPLIFIQUE A TAREFA DE TROCA DE TIPOS DE PAPEL

Com a biblioteca de mídia nas impressoras digitais 

imagePRESS 1135+/1125+/1110+, é possível gerenciar e 

selecionar tipos de papel com facilidade a partir de uma 

localização central. Após a inserção dos detalhes sobre as 

propriedades de cada papel, é possível selecionar o tipo de 

papel apropriado para cada trabalho, e garantir o desem-

penho ideal durante a impressão. As impressoras digitais 

 imagePRESS 1135+/1125+/1110+ farão automaticamente 

os ajustes internos de pressão e calor, para garantir que o 

seu trabalho seja impresso impecavelmente.
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A Canon compreende que o seu negócio envolve mais do que somente impressão, que é um 

sistema que inclui aplicativos de hardware e software. Por essa razão, oferecemos soluções 

de fl uxo de trabalho da imagePRESS, um conjunto de soluções de hardware e software para 

ajudar no crescimento do seu negócio. A Canon lhe oferece toda a cobertura para os seus 

trabalhos, desde os aspectos de criação até o acabamento.

Conforme cresce o seu negócio, pode ser que você deseje incluir mais automação para os 

seus clientes, tais como uma solução Web-to-Print, que permitirá o envio dos trabalhos de 

impressão através da Internet. Isso oferecerá não somente serviço de valor agregado para os 

seus clientes, mas também criará um caminho para o seu negócio, que será visitado repe-

tidamente pelos seus clientes, sem a necessidade de nenhuma intervenção humana para 

receber o pedido. O programa de soluções de fl uxo de trabalho da imagePRESS irá entregar, 

conectar e aprimorar o seu fl uxo de trabalho.

As soluções de fl uxo de trabalho estão disponíveis para ajudá-lo a produzir impressão com 

efi ciência. Com uma variedade de ferramentas de urgência disponível, a criação de trabalhos 

complexos com guias, inserções, substituições de papel e capas precisa de apenas alguns 

cliques para produzir um documento de impressão de urgência. Para acrescentar produtivida-

de adicional, as soluções disponíveis irão executar automaticamente a separação do trabalho, 

o que possibilita o envio de um trabalho de impressão para vários dispositivos para produzir 

os trabalhos com mais rapidez.

Entrega – A Canon entregará uma solução completa, 

e completará as partes faltantes dos fl uxos de trabalho 

existentes.

Conexão – Muitas organizações já fi zeram grandes inves-

timentos em seus fl uxos de trabalho, e precisam que a 

Canon se conecte em seus fl uxos de trabalho existentes.

Simplifi cação – O objetivo fi nal é entregar uma solução 

que construa efi ciência dentro do fl uxo de trabalho, e sim-

plifi que seus processos de produção.

As soluções de fl uxo de trabalho 
adequadas para o seu negócio

Comunicações

Personalizadas

Tecnologia da
imagePRESS

Acabamento

Gerenciamento 
das coresDesenvolvimento 

dos negócios

Integração 
do fl uxo de 
trabalho

Soluções para 
o fl uxo de 

trabalho da 
imagePRESS
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QUALIDADE DE IMAGEM

Excelente qualidade de impressão

Na Canon, nós elevamos o nível da arte e ciência 

da impressão. As impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ apresentam tecnologias revolucioná-

rias que não se pode encontrar em outros mecanismos 

de impressão em preto-e-branco. O objetivo é oferecer 

um mecanismo que não somente produza as imagens em 

meios tons precisos e textos nítidos, mas que também 

ofereça um sistema que se integre com perfeição ao seu 

fl uxo de trabalho atual, seja extremamente produtivo e 

aumente sua lucratividade.

REDEFININDO A QUALIDADE MONOCROMÁTICA

DA IMPRESSÃO DIGITAL

Através de nossos investimentos progressivos e extensos 

em pesquisas e desenvolvimento, a Canon vem ganhando 

um profundo e extraordinário conhecimento a respeito de 

cada fase do processo de impressão.

A Canon é um líder em tecnologias de formação de 

imagem, que incluem soluções, tais como nossas câme-

ras digitais que permitem que os clientes se expressem 

por meio de imagens. Nossos scanners de alta qualidade 

oferecem aos clientes a capacidade de digitalizar origi-

nais com as representações mais satisfatórias. E nossas 

impressoras de grande formato fazem reproduções com 

precisão e realismo incríveis. Como é esperado de um 

líder nas tecnologias de geração de imagens, a Canon 

aplicou o mesmo conhecimento para a impressão digital 

monocromática.
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TRABALHE SEM INTERRUPÇÕES

Uma combinação de recursos trabalha em conjunto para 

maximizar a produtividade e manter as impressoras 

funcionando. As substituições instantâneas de papel e 

toner permitem que você mantenha a produtividade, 

proporcionando a recarga das bandejas de papel, do 

toner, e o esvaziamento do toner residual sem parar a 

impressora.

A detecção da multialimentação é um outro recurso 

de produtividade projetado para manter a sua impressora 

funcionando. No caso de ocorrer um improvável evento de 

duas ou mais folhas de papel entrarem ao mesmo tempo 

na impressora a partir do POD Deck, as folhas são des-

viadas para uma bandeja de escape localizada no topo do 

POD Deck. Isso acontece automaticamente – e a impres-

sora nunca é interrompida.

As peças duráveis ajudam a minimizar os intervalos 

de paralisação. As impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ Canon são construídas para a pro-

dutividade. As peças dessa série foram projetadas para 

longos períodos de uso e uma vida útil mais longa. Por 

essa razão, o tambor de revelação no centro da impresso-

ra é construído com silício amorfo (a-Si).

Posição do toner
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PRODUTIVIDADE

CAPACITE A SUA SALA DE 
IMPRESSÃO PARA FAZER MAIS

Programe os trabalhos para serem executados 
facilmente sem assistência

O aumento da produtividade é o alicerce dessas impres-

soras digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+ da Canon. 

Esses modelos são construídos para serem fáceis de usar, 

consistentes e confi áveis.

Com as tecnologias avançadas de alimentação incorpo-

radas a essas impressoras, a impressora será executada 

sem interrupções. A alimentação por sucção, que é um 

item padrão no POD Deck, apanha o papel usando o ar ao 

invés de roletes. Isso apresenta um projeto semelhante às 

funções de impressoras comerciais, sem que necessite de 

um grande desembolso de capital.

Além disso, a impressora pode ser executada sem 

assistência por horas devido o cartucho de toner de alta 

capacidade e à sua capacidade de suportar até 14.000 

folhas, aumentando ainda mais a produtividade oferecida 

pela impressora.

VÁRIAS VELOCIDADES PARA AMBIENTES DE 

IMPRESSÃO DIVERSIFICADA

As impressoras digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+ 

foram totalmente projetadas para garantir que os prazos 

curtos e os trabalhos de última hora sejam mantidos den-

tro do cronograma – e para que os rendimentos entrem!
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QUALIDADE DE IMAGEM QUE VOCÊ PODE VER

Com uma resolução real de 1.200 x 1.200 dpi e grada-

ções de 256 tons, as impressoras digitais imagePRESS 

1135+/1125+/1110+ podem produzir as linhas fi nas ne-

cessárias para textos com fontes pequenas e diagramas 

técnicos detalhados, bem como as linhas ricas e profundas 

necessárias para meios-tons excelentes. Para acrescentar 

profundidade visual para cada imagem, as impressoras 

digitais imagePRESS 1135+/1125+/1110+ podem reproduzir 

detalhes muito fi nos através de toda a faixa de tons da 

imagem, resultando em qualidade de imagem excepcional.

REGISTRO PRECISO PARA DOCUMENTOS 

COM ACABAMENTO PROFISSIONAL

Para garantir que cada página seja alinhada com precisão 

na frente e no verso, o sistema de registro ativo da Canon 

executa ajustes em tempo real durante a impressão. Esse 

nível de precisão e exatidão é crucial para a produção de 

manuais, livretos, brochuras e livros que apresentem as 

aparências mais profi ssionais.

CONSISTÊNCIA DESDE A PRIMEIRA IMPRESSÃO 

ATÉ A ÚLTIMA

Para garantir que a última página de cada trabalho es-

teja tão boa quanto a primeira, as impressoras digitais 

 imagePRESS 1135+/1125+/1110+ incorporam tecnologia de 

dupla película de fusão, o que melhora substancialmente a 

uniformidade do toner e garante que as densidades perma-

neçam constantes no decorrer de todo o trabalho.
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ANALISE MELHOR TODOS OS RECURSOS

Observe como a combinação de imagem e tecnologia, pro-
cessamento de mídia, acabamento em linha de produção, e 
a digitalização de documentos da Canon podem lhe ajudar 
a agregar valor à sua impressão em preto-e-branco.

A Document Insertion Unit combina material ou páginas 

impressos litografi camente em offset a partir de uma im-

pressora digital em cores, com páginas monocromáticas.

A Professional Punch Unit oferece recursos precisos de per-

furação de furos para opções avançadas de encadernação.

O Saddle Finisher cria livretos com recursos de 

saddle stitching de até 100 páginas (25 folhas). Além 

disso, o Saddle Stitcher grampeia no canto e com 

dois grampos até 100 folhas. Tem uma capacidade 

de empilhamento de até 5.000 folhas.

O High-Capacity Stacker pode empilhar até 10.000 

folhas de tamanho Carta, ou 5.000 folhas de tama-

nho tablóide. Os documentos podem ser empilha-

dos retos ou deslocados, dependendo do modo 

como receberão o acabamento.
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A Color Image Reader com DADF digitaliza e arquiva as cópias impressas. É possível digitalizar 

simultaneamente os dois lados de uma folha em cores, alimentar até 300 folhas, e aceitar tipos 

de papel que variam entre 52 g/m2 e 220 g/m2.

As tecnologias de alimentação por sucção, auxílio por ventilação 

aprimorada, e separação por ventilação em cada bandeja asseguram 

uma alimentação e funcionamento confi áveis.

A bandeja de escape é onde folhas duplas são des-

viadas para que a impressora não precise ser parada.

Os indicadores da bandeja se acendem para 

indicar a quantidade de papel disponível.

Os POD Decks podem acomodar qualquer 

tipo de papel suportado em qualquer bandeja, 

até 330,2 mm x 487,68 mm (13” x 19.2”). 

Cada POD Deck possui três bandejas com 

uma capacidade total de 4.000 folhas.

O tambor fotossensível é feito com silício amorfo (a-Si) para propor-

cionar durabilidade e aumentar a vida útil da impressora.

A bandeja padrão de papel possui tecnologias de alimentação por 

sucção, auxílio por ventilação aprimorada, e separação por ventilação. 

Essa bandeja acomoda 2.000 folhas.


