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  PRODUTIVIDADE

•  Impressão frente e verso rápida e automática que 
satisfaz os requisitos de ambientes de trabalho 
exigentes

•  A digitalização rápida de documentos frente e 
verso de uma só passagem ajuda a acelerar a 
digitalização de documentos 

•  A personalização de aplicações no ecrã permite 
aumentar a eficiência do fluxo de trabalho

•  Elevada capacidade de entrada de papel de até 
2300 folhas

•  O alimentador múltiplo compatível com vários 
tipos e formatos de suportes permite satisfazer 
necessidades de impressão personalizadas 
correspondentes ao fluxo de trabalho 

  SEGURANÇA 

•  Controle o acesso a partir de opções de 
autenticação de funcionamento no equipamento 
ou na cloud

•  A função de impressão segura melhora a 
confidencialidade dos documentos

•  Desfrute da configuração fácil da Política de 
Segurança organizacional através da IU do 
equipamento

•  A funcionalidade de PDF encriptado oferece 
proteção de dados de alto nível, enquanto a 
funcionalidade de assinatura do equipamento em 
PDF gera a certificação do remetente

•  Aumente ainda mais a segurança na sua rede 
com o IPsec, a verificação do estado do protocolo 
online e a tecnologia TLS

  CONETIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS  

•  Opções de ligação por Wi-Fi, códigos QR e Near 
Field Communication (NFC)* para trabalhar a 
partir de tablets e smartphones

•  A interface de utilizador remota é compatível 
com dispositivos móveis, oferecendo um 
esquema de apresentação otimizado

•  Suporte para Mopria, Apple Air Print, Google 
Cloud Print e Windows 10 Print

•  A aplicação Canon PRINT Business adiciona mais 
funções para a impressão e digitalização a partir 
de dispositivos móveis

  CONTROLO E MANUTENÇÃO

•  Faça a gestão central de todos os equipamentos 
na rede com IW EMC/MC e outras opções de 
gestão remota

•  A compatibilidade com as soluções de software 
uniFLOW da Canon permite acompanhar e criar 
relatórios de trabalhos de impressão

•  A ferramenta e-Maintenance pode melhorar o 
tempo de atividade através de diagnósticos 
remotos, leituras de medidores automatizadas e 
monitorização de consumíveis 

  EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR 

•  Funcionamento intuitivo através do ecrã tátil LCD 
TFT de 5 pol./12,7 cm 

•  A Application Library permite a ativação com um 
só toque para imprimir modelos armazenados ou 
digitalizar documentos para destinos predefinidos

•  Digitalize e converta documentos em ficheiros 
PDF de texto pesquisável 

•  Substituição fácil da cartridge de toner
•  O design compacto permite instalar em 

disposições convenientes no escritório
•  Construção resistente para a garantia de 

qualidade e um desempenho fiável*Apenas na imageRUNNER 1643iF

DESTAQUES

• Impressão, cópia, digitalização e envio
• Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
• Velocidade de impressão: 43 ppm (A4) 
• Resolução de impressão: 600 x 600 dpi 
• Impressão automática frente e verso
• Velocidade de digitalização: até 70 ipm com digitalização 

frente e verso de uma só passagem
• Capacidade do DADF: 50 folhas
• Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
• Capacidade máxima de entrada de papel: 2300 folhas

Canon imageRUNNER 1643i

• Impressão, cópia, digitalização, envio e fax
• Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
• Velocidade de impressão: 43 ppm (A4) 
• Resolução de impressão: 600 x 600 dpi 
• Impressão automática frente e verso
• Velocidade de digitalização: até 70 ipm com digitalização 

frente e verso de uma só passagem
• Capacidade do DADF: 50 folhas
• Conetividade de rede, Wi-Fi, USB, códigos QR e NFC
• Capacidade máxima de entrada de papel: 2300 folhas

Canon imageRUNNER 1643iF
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SERVIÇOS

SOFTWARE
HARDWARE

SERVIÇOS

Execute operações de rotina no escritório 
com segurança e facilidade, utilizando 
software incorporado, incluindo o 
uniFLOW Online Express e outros 
serviços disponíveis que oferecem 
manutenção e suporte completos ao 
equipamento

ESSENCIAL

Escolha um serviço personalizado que se 
adapte às necessidades da sua empresa, 
ao remover a gestão desnecessária da 
impressão. Consulte os especialistas da 
Canon relativamente aos seus requisitos 
específicos para encontrar uma opção 
adequada de Serviços de Gestão de 
Impressão

PERSONALIZADO

Expanda as capacidades de cloud com o 
uniFLOW Online, o sistema de gestão de 
impressão multifunções da Canon

MELHORADO


