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Loạt sản phẩm máy photocopy imageRUNNER 2500w mới của Canon được 
kết hợp các tính năng thiết yếu và thiết kế gọn gàng để phù hợp hơn với 
không gian nhỏ hẹp trong các văn phòng làm việc. Được trang bị sẵn từ khả 
năng in ấn qua mạng đến chức năng in đảo mặt tự động, thiết bị đa chức 
năng này là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu sử dụng trong văn phòng.

Các tính năng chính khác gồm cổng USB cho phép bạn in trực tiếp từ USB và 
tùy chọn quét trực tiếp vào thiết bị lưu trữ cá nhân giúp cho công việc lưu trữ 
và in ấn trở nên dễ dàng cùng với việc kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị khác 
như trống in nhằm tăng thời gian hoạt động và giảm thời gian bảo trì.

Dòng máy photocopy imageRUNNER 2500w sự lựa chọn hoàn hảo cho năng 
suất tối đa . Công nghệ sử dụng mực từ chung (không sử dụng bột từ riêng).

CHIẾC MÁY 
ĐA CHỨC NĂNG 
CHO NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI



Chiếc máy đa chức năng 
cho năng suất vượt trội

      Gởi màu
Việc quét và gởi những tài liệu giấy đến 
một hoặc nhiều người nhận bằng máy 
imageRUNNER sẽ được thực hiện dễ dàng và 
hiệu quả hơn.

      Kết nối 
Những tính năng như  kiểm tra tình trạng 
máy, các tác vụ và các hướng dẫn in ấn đều 
được theo dõi và quản lý từ xa bằng kết nối 
mạng trực tiếp từ máy photocopy vào máy 
tính của bạn

      Fax
Có thể gởi và nhận fax với công nghệ fax 
Super G3 chọn thêm. Công nghệ này cho 
phép gởi nhận fax với tốc độ nhanh, giảm 
thời gian chờ đợi.

     In ấn
Dòng máy imageRUNNER 2500w có thể in 
ấn hình ảnh và văn bản với chất lượng vượt 
trội ở tốc độ từ 20 đến 45 trang/ phút

      Quét mạng
Dòng máy imageRUNNER 2500w là sự kết 
hợp của cả 2 loại máy quét và máy in trắng 
đen, cho phép bạn quét tài liệu với 2 dạng 
trắng đen và màu.

     Sao chụp
Công nghệ xử lý ảnh của Canon tạo ra những 
bản sao ấn  tượng cho hiệu quả tốt hơn. Bạn 
cũng có thể lắp bộ hoàn tất chọn thêm để có 
những văn bản chuyên nghiệp.
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Với Bộ cảm biến giấy tích hợp sẵn, dòng máy 
imageRUNNER 2500w hoàn toàn có thể nhận 
dạng mọi khổ giấy một cách tự động giúp 
giảm kẹt giấy và nâng cao năng suất làm việc 
tối đa.

      Hạn chế kẹt giấy và đơn giản hóa 
việc nạp giấy
Dòng imageRUNNER 2500w tích hợp nhiều 
cấu hình chuẩn cho khả năng chứa giấy đáp 
ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Khay chứa giấy 
bổ sung có sức chứa lên đến 2.300 tờ bảo 
đảm đáp ứng một cách đầy đủ nhất cho nhu 
cầu công việc

      Số hóa văn bản giấy với tốc độ cao
Chức năng quét tích hợp sẵn của máy cho 
phép chuyển đổi cả hai mặt văn bản giấy 
thành tài liệu điện tử với màu sắc trung thực. 
Cùng với tốc độ quét cao, người dùng không 
cần phải chờ đợi lâu để hoàn tất công việc.

      Dễ dàng bảo trì và chi phí  
vận hành thấp
Với thiết kế mực và trống riêng biệt, mỗi bộ 
phận có thể tháo lắp độc lập giúp giảm chi 
phí bảo trì trong quá trình vận hành. Hơn nữa 
trống và mực mới được chế tạo với độ bền 
cao hơn giúp tăng tuổi thọ thiết bị một cách 
đáng kể. 

      Bảng điều khiển
Màn hình cảm ứng trực quan QVGA 5,7 inch 
mới cho phép bạn thực hiện các công việc 
quen thuộc như sao chụp, fax* và quét một 
cách dễ dàng. Đặc biệt, giao diện màn hình 
được hiển thị bằng Tiếng Việt tạo sự thuận lợi 
tối đa cho mọi người dùng Việt Nam.

* Yêu cầu lắp thêm bảng mạch Fax.



UFR II
(LT) InterpreterPrinter 

driver

HOST PRINTER

Graphic processing

Page layout

Image processing

      Tính năng in chuẩn
Dòng máy imageRUNNER 2500w tích hợp 
tính năng in có độ phân giải lên đến 1200 x 
1200 dpi bằng công nghệ in UFR II LT hàng 
đầu của Canon. Đó là sự pha trộn giữa tốc độ  
và sự đơn giản để có được một văn bản 
chuyên nghiệp.

Giải pháp in ấn độc đáo này kết hợp với sức 
mạnh xử lý của máy tính sẽ cân bằng việc tải 
dữ liệu và tự nó cũng được tăng thêm sức 
mạnh để đáp ứng nhu cầu in với tốc độ cao. 
Những ngôn ngữ in chọn thêm được hỗ trợ 
là PCL5e/6 và PostScript.

     Giảm lượng giấy tiêu thụ với tính 
năng in hai mặt
Với chế độ in hai mặt chuẩn, người dùng có 
thể giảm lượng giấy tiêu thụ lên đến 50%.  
Tính năng in hai mặt này còn giúp giảm tài 
nguyên văn phòng, bảo vệ môi trường và do 
đó trở thành một tính năng thiết yếu dùng 
cho văn phòng.

      Tính năng tùy chỉnh bản in theo ý 
muốn giúp tăng hiệu quả công việc.
Với tính năng này người dùng có thể tập 
hợp nhiều bản gốc vào trong một bản 
in, cho phép in từ 2 đến 16 bản gốc lên  
một trang in nhằm tiết kiệm tối đa mức tiêu 
thụ giấy.

      In trực tiếp từ USB
Với ngõ cắm USB tích hợp, người dùng có thể 
kết nối thiết bị lưu trữ di động của mình với 
máy để in tài liệu từ những tập tin có định 
dạng JPEG và TIFF.

      Tính năng in mạng thông suốt
Dòng imageRUNNER 2500w mới có thể kết 
nối thông suốt với mạng làm việc trong văn 
phòng như một hệ thống chia sẻ thông tin. 
Điều này không những giúp tiết kiệm tài 
nguyên công ty mà còn giúp đơn giản hóa 
công tác quản lý.

Với việc hỗ trợ IPv6, dòng imageRUNNER 
2500w mới có thể dễ dàng đáp ứng những 
nhu cầu của hệ thống mạng sẽ được nâng 
cấp trong tương lai.

In 2 trang trên 1 mặt giấy giúp 
tiết kiệm chi phí tối đa

Chất lượng IN ẤN tuyệt vời
cho văn bản chuyên nghiệp hơn

Khả năng in ấn qua mạng có sẵn
  



      Những tính năng hữu dụng khác
•   Xóa bóng/ Xóa viền
•   Tách thành 2 trang
•   Sao chép nhiều bản gốc khác kích thước 
chung với nhau.

      Quét một lần in nhiều lần
Công nghệ này của Canon cho phép người 
dùng quét bản gốc một lần và in ra nhiều bản 
một cách dễ dàng bằng việc sử dụng chức 
năng lưu hình ảnh trong bộ nhớ.

Người dùng không phải chờ đợi quá trình 
in đang thực hiện tại máy hoàn tất trước 
khi quét tài liệu khác. Máy có thể thực hiện  
quét tiếp tài liệu trong khi đang sao chụp tài 
liệu khác.

      Tự động phóng to khổ giấy
Tính năng này giúp phóng to hay thu nhỏ nội 
dung văn bản một cách dễ dàng để vừa với 
khổ giấy chỉ với vài thao tác đơn giản. Tính 
năng này giúp quá trình thu phóng được 
chính xác và cung cấp tỉ lệ thu phóng từ 25% 
đến 400%.

Hiệu suất sẽ tăng gấp nhiều lần 
với khả năng SAO CHỤP ấn tượng của công nghệ imageRUNNER

Chia bộ vuông góc

Chia bộ lệch

      Sắp xếp và chia bộ
Dòng imageRUNNER 2500w mới cho phép 
sắp xếp và chia bộ mà không cần đến bộ 
hoàn tất như trước kia. Tính năng thuận tiện 
này giúp sắp xếp tài liệu theo ý muốn, tiết 
kiệm thời gian và công sức khi xử lý lượng tài 
liệu lớn.

      Chức năng sao chụp thẻ ID
Với chức năng sao chụp thẻ ID, cả hai mặt 
thẻ có thể được sao chụp lên một mặt giấy 
với kích thước thực tế chỉ với vài thao tác ấn 
phím đơn giản.

01. Quét mặt trước thẻ 02. Quét mặt sau thẻ

03. In theo chiều dọc và chiều ngang

hoặc

      Tính năng sao chụp dạng sách
Người dùng có thể tạo ra bản sao dạng sách 
từ các bản gốc một hoặc hai mặt, giúp cho 
việc đọc và mang theo người được dễ dàng 
và tiện lợi.

Bản gốc

Bản sao

      Tiết kiệm giấy và không gian lưu trữ tài liệu
Tính năng này cho phép người dùng có thể giảm bản sao và sắp xếp nhiều bản gốc trên một mặt 
giấy. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể lượng giấy sử dụng và không gian để lưu trữ tài liệu.

hoặc

bản gốc bản sao

4 trên 1

hoặc

bản gốc

2 trên 1

bản sao



____ NHỮNG CHỨC NĂNG CHUẨN 
            (có sẵn khi mua máy)

____ NHỮNG TÍNH NĂNG TÙY CHỌN

        Tạo ra tập tin PDF Searchable một 
cách tự động
Người dùng có thể tạo tập tin PDF Searchable 
(tìm từ ngữ theo ý muốn) bằng cách kích hoạt 
từ hình ảnh sang dạng văn bản tìm được từ 
ngữ. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian 
tìm kiếm những từ chính yếu trong văn bản, 
đặc biệt trong những văn bản dài.

      Thêm màu vào bản quét với Color 
Network ScanGear
Sử dụng Color Network ScanGear, người 
dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc thay đổi 
ảnh quét tại nơi làm việc riêng như tăng thêm 
độ nét, độ trong cũng như tăng cường chi 
tiết màu cho hình ảnh bằng cách sử dụng kết 
nối mạng trong văn phòng. Không cần thiết 
phải trang bị máy tính hoặc máy quét chuyên 
biệt để tiết kiệm tài nguyên quý giá cho văn 
phòng.

      Quét và lưu trữ trực tiếp vào bộ 
nhớ USB
Dòng imageRUNNER 2500w mới mang đến 
một đẳng cấp mới trong sự tiện lợi với tính 
năng quét trực tiếp vào bộ nhớ USB chọn 
thêm – một tính năng tất yếu  cho những 
ai đang vội hoặc muốn chuyển nhanh văn 
bản giấy thành văn bản điện tử mà không 
cần dùng đến máy tính. Người dùng có thể 
chuyển tài liệu giấy thàng các tập tin định 
dạng PDF, JPEG hoặc TIFF và lưu trực tiếp vào 
thiết bị lưu trữ di động.

Gởi màu độ nén cao bằng chế độ PDF Compact

Bản gốc: giấy, kích thước 11” x 17” , có ảnh màu và ký tự

PDF FILE 
FORMAT

Quét màu 300 dpi 
Dung lượng: 7.561 KB

CANON'S PDF 
(COMPACT)

Quét màu 300 dpi 
Dung lượng: 353 KB

PDF FILE 
FORMAT

Quét đen trắng 300 dpi 
Dung lượng: 768 KB

Ảnh ra chất lượng cao với 
kích cỡ nhỏ

      Giảm dung lượng tập tin để tiết kiệm bộ nhớ và đường truyền
Công nghệ Tạo Tập Tin PDF Độ Nén Cao của Canon cho phép người dùng nén kích cỡ tập tin ảnh 
màu xấp xỉ  10 lần so với bản gốc mà vẫn giữ được chất lượng tương đương.

      Gởi tài liệu đến bất cứ đâu với tính năng Gởi Màu
Quét bản gốc và gởi bằng định dạng PDF, JPEG hoặc TIFF vào địa chỉ email, thư mục chia sẻ, màn 
hình máy tính hoặc fax* bằng một thao tác đơn giản. Việc này giúp giảm thiểu chi phí chuyển văn 
bản giấy, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không gian lưu trữ.

* Yêu cầu lắp thêm bảng mạch Fax.

QUÉT và GỞI cực kỳ sắc nét
những ảnh màu sặc sỡ chỉ bằng động tác ấn phím đơn giản

Các máy imageRUNNER 2500w 
đóng vai trò như một thiết bị 
trung tâm để chuyển và nhận 
tài liệu

File Server

Email Server

Fax

I-Fax

Văn bản giấy

Fax

I-Fax

      Bảo mật tốt hơn với auSend
Khi cần tăng tính bảo mật, bạn có thể kích hoạt tính năng Gởi cải tiến (auSend) trước khi dùng tính 
năng Gởi màu cơ bản. Trong khi xác thực người dùng, nơi nhận tập tin và các cài đặt đã có thể được 
thiết lập. Điều này giúp bảo mật tài liệu khỏi bị thâm nhập mà không cần khóa tính năng in và copy 
của thiết bị. Bạn cũng có thể chỉ định địa chỉ gởi để đảm bảo tài liệu chỉ được gởi đến đúng nơi nhận.



Không còn rắc rối 
với tính năng gởi FAX tốc độ cao

      Khả năng lưu trữ 1.000 bản fax
Với khả năng lưu trữ 1.000 bản trong bộ nhớ, 
người dùng có thể lưu những bản fax đi và 
lên kế hoạch gởi sau đó nhằm giảm khối 
lượng công việc và tối ưu hóa hiệu suất. Hơn 
nữa, người dùng không còn phải lo lắng việc 
mất bản fax đến, ngay cả khi máy hết mực  
và giấy.

      Công nghệ Fax Super G3
Gởi và nhận Fax với công nghệ Fax Super 
G3 tùy chọn. Tốc độ fax vượt trội giúp giảm 
phí điện thoại, tiết kiệm thời gian và tiền bạc 
một cách đáng kể. Sổ địa chỉ cũng cho phép 
người dùng lưu trữ số fax thậm chí lưu theo 
nhóm trong trường hợp muốn gởi bản fax 
cho nhiều người nhận.

      Fax với nhiều loại kích cỡ tài liệu
So với các máy fax đơn năng, gởi fax bằng 
thiết bị đa chức năng sẽ thuận tiện hơn 
nhiều mà không cần thêm bộ nhớ. Bạn có  
thể fax những bản gốc khổ lớn, ngay cả với 
những tài liệu khổ giấy A3.

   Tiết kiệm giấy với tính năng in  
hai mặt
Với tính năng in hai mặt có sẵn, người dùng 
có thể in bản fax trên cả hai mặt giấy để giảm 
lượng giấy sử dụng và tiết kiệm không gian 
lưu trữ tài liệu.

      Bảo tồn năng lượng
Với hệ thống sấy Rapid độc quyền của Canon, 
máy imageRUNNER có thể in một cách nhanh 
chóng, giảm tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi 
phí tối đa. Máy imageRUNNER đã được chứng 
nhận là thiết bị có mức tiêu hao điện năng ít 
bởi tổ chức quốc tế ENERGY STAR.

      Thân thiện môi trường với công 
nghệ xanh.
Hơn cả việc tiết kiệm năng lượng, Canon 
cũng đã phát triển thành công hệ thống 
nạp điện tích trống in có tác dụng hấp thụ 
và phân tán khí ozone hiệu quả qua bộ lọc, 
góp phần bảo vệ tầng ozone.

      Đáp ứng tiêu chuẩn chỉ thị RoHS 
(Hạn chế về chất thải nguy hại) của 
Châu Âu.
Tại Canon, vật liệu công nghệ xanh và không 
nguy hại cho môi trường luôn được sử dụng,  
như vậy bạn có thể yên tâm rằng với những 
sản phẩm của Canon, công việc kinh doanh 
và sức khỏe của bạn luôn được Canon quan 
tâm chăm sóc.

Môi trường là tiêu chí hàng đầu khi Canon thiết kế các thiết bị đa chức năng, nhằm 
giảm mức tiêu thụ năng lượng khi sử dụng và đảm bảo cho việc vận hành của thiết bị 
luôn dễ dàng và thuận tiện.

MÔI TRƯỜNG trong sạch 
giúp phát triển kinh doanh

Gởi fax trực tiếp từ máy tính của bạn 
thông qua máy imageRUNNER 2500w

      PC Fax
Với PC fax, người dùng có thể gởi fax từ máy 
tính của mình thông qua mạng mà không 
cần in ra giấy, tránh tối đa việc lãng phí giấy.

*Cần phải cài đặt PCL để gởi bằng PC fax

      Fax Forwarding
Với chức năng fax chuyển tiếp, bản fax đến có 
thể được cài đặt để tự chuyển đến nơi nhận 
mong muốn như email hay thư mục chia sẻ.

Bằng cách này, người dùng có thể xem và 
in ra khi cần thiết nhằm tiết kiệm giấy và  
mực in.

hoặc

hoặc

hoặc



* E-Maintenance hoạt động hầu hết với các máy 
photocopy, máy in và máy đa chức năng của Canon. Để 
biết thêm thông tin về các model máy được hỗ trợ, hãy 
liên hệ với Canon.

* Sử dụng thẻ kiểm soát cần lắp thêm bộ 
phận đọc thẻ

Sao chụp In Quét

người 
dùng A

Giới 
hạn 
100 

trang

Giới 
hạn 
50 

trang

Giới 
hạn 
100 

trang

người 
dùng B

Giới 
hạn 
100 

trang

Giới 
hạn 
150 

trang

Giới 
hạn 
20 

trang

Ví dụ:

QUẢN LÝ bảo mật
kiểm soát dễ dàng 

     Tính năng Giao diện người dùng từ xa 
và e-Maintenance
Tính năng Giao Diện người dùng từ xa (Remote 
User Interface) cho phép các quản trị viên đăng 
nhập và điều chỉnh các chức năng của máy 
imaeRUNNER 2500w ngay trên máy tính bằng các 
trình duyệt web. Và với dịch vụ e-Maintenance, 
các quản trị viên có thể theo dõi luợng mực, tình 
trạng sử dụng máy và giảm thiểu những công việc 
quản lý thủ công như theo dõi bộ đếm và có thể 
thẩm định việc thanh toán bảo trì một cách tự 
động. Những tính năng này giúp giảm thời gian 
treo máy và làm tăng năng suất công việc.

      Khả năng xác thực khi dùng máy, tính toán chi phí sử dụng và in bảo mật
Khi kết hợp với phần mềm uniFLOW, bạn có thể kiểm soát và quản lý chiếc máy imageRUNNER 2500w một cách tốt nhất.

    Quản lý quyền sử dụng với tính 
năng Phòng Ban
Khi kích họat chế độ ID Phòng Ban, việc sử 
dụng máy imageRUNNER 2500w sẽ chỉ có 
tác dụng với những người dùng có số đăng 
ký (ID) và mật khẩu hợp lệ (cho phép đăng ký 
1.000 ID) để kiểm soát số lượng bản chụp, bản 
in và bản quét trên mỗi người. Tính năng này 
làm tăng ý thức tiết kiệm của nhân viên và 
việc kiểm sóat chi phí sẽ dễ dàng hơn.

* Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với đại diện Canon.

Gởi lệnh in Lệnh in được giữ 
trong server (chưa 

được in ra)
Người dùng xác thực 

quyền sử dụng tại thiết bị

Cửa sổ lưu ý chi phí in

Chọn cách tính phí

Bản in ra sau khi hoàn 
tất xác thực

Quản lý việc in ấn

Bạn có thể theo dõi các tác vụ in trên máy và nhận được báo 
cáo tổng hợp để dễ dàng tham khảo và phân tích.

Xác thực bằng thẻ

Bạn có thể kiểm soát việc dùng máy và ngăn chặn những 
người dùng không hợp lệ. Chỉ có người dùng có ID hợp lệ 
mới có thể đăng nhập và sử dụng máy.

Tính toán chi phí sử dụng

Để tính toán chi phí sử dụng cho từng người dùng bạn có thể 
cài đặt giá cho các bản in và nhận báo cáo tổng hợp về chi phí, 
tránh việc phải theo dõi và tính toán thủ công.

Chức năng In Bảo Mật và In Ấn Mọi Nơi

Tính năng độc đáo này chỉ cho phép in khi người dùng có 
mặt tại máy để đảm bảo chỉ người đó nhận đúng bản in của 
mình và người dùng có thể in tại bất kỳ máy nào được đăng 
ký trong hệ thống uniFLOW.



iR2520w iR2525w/2530w iR2535w/2545w

Những bộ phận nâng cấp chọn thêm

Nắp nạp và đảo bản gốc, khay giấy, bộ hoàn tất chọn thêm

Nắp nạp và đảo bản gốc tự động AB1

Đầu đọc thẻ E1 với đọc thẻ đi 
kèm D3

Khay giấy chọn thêm

Ngăn khay giấy A1

Bộ giao tiếp 3 cổng USB A1

Bộ nạp giấy AE1

RAM nâng cấp C1

+

Bộ hoàn tất/ khay giấy ra

Bộ hoàn tất gắn trong B1 với Khay 
giấy ra 2 chiều B1

Khay giấy ra 2 chiều G1

CẤU HÌNH máy photocopy imageRUNNER 2500w

Khay giấy W1

Nắp nạp và đảo bản gốc tự động AA1



Mọi thắc mắc và thuyết minh về sản phẩm, xin vui lòng 
liên hệ với một trong những đại diện Canon của chúng tôi 
ngay hôm nay.

- dòng máy imageRUNNER 2500wTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng máy imageRUNNER 2520W/2525W/2530W/2535W/2545W
Loại Desktop (Reader Combined + Inner Output)
Hệ thống xử lý ảnh Laser Dry Electrostatic Transfer System
Bộ nhớ Chuẩn: 256MB

Tối đa: 512MB
Giao thức mạng Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Thời gian làm nóng Khi khởi động máy: 30 giây hoặc ít hơn

Khi ở chế độ ngủ: 10 giây hoặc ít hơn
Thời gian sao chụp bản 
đầu tiên

imageRUNNER 2545W/2535W: 3.9 giây hoặc ít hơn
imageRUNNER 2530W/2525W/2520W: 6.4 giây hoặc ít hơn

Sao chụp nhiều bản 1 đến 999 tờ
Thu phóng 25% đến 400% (1% increment)
Kích cỡ tối đa bản gốc Tối đa A3
Đảo mặt Chuẩn
Tốc độ sao chụp/ in A4       imageRUNNER 2545W:  45ppm

            imageRUNNER 2535W:  35ppm               
            imageRUNNER 2530W:  30ppm               
            imageRUNNER 2525W:  25ppm                
            imageRUNNER 2520W:  20ppm                
A3       imageRUNNER 2545W:  22ppm
            imageRUNNER 2535W:  22ppm
            imageRUNNER 2530W:  15ppm
            imageRUNNER 2525W:  15ppm
            imageRUNNER 2520W:  15ppm

Độ phân giải Sao chép: 600 x 600 dpi
In: 1200 x 1200 dpi

Các nguồn giấy 
(A4, 80gsm)

imageRUNNER 2520W:
Chuẩn: 250 tờ
Tối đa: 250 + 3 x 550 tờ

 
 
Chuẩn:
100 tờ Khay tayimageRUNNER 2530W/2525W:

Chuẩn: 250 + 550 tờ
Tối đa: 250 + 3 x 550 tờ
imageRUNNER 2545W/2535W: 
Chuẩn: 2 x 550 tờ
Tối đa: 4 x 550 tờ

Chuẩn:
100 tờ Khay tay

Định lượng giấy 
cho phép

Khay giấy: 64 đến 90gsm
Khay đặt tay: 64 đến 128gsm

Kích thước thân máy  
(W x D x H)

imageRUNNER 2520W:
565 mm x 680 mm x 681 mm (có nấp kính)
565 mm x 693 mm x 771 mm (có khay nạp)
imageRUNNER 2525W/2530W:
565 mm x 680 mm x 806 mm (có nấp kính)
565 mm x 693 mm x 896 mm (có khay nạp)
imageRUNNER 2535W/2545W:
565 mm x 680 mm x 806 mm (có nấp kính)
565mm x 693 mm x 907 mm (có khay nạp)

Kích thước  khi lắp đặt 1,079 mm × 1,441 mm (không gồm các phụ kiện lắp vào)
1,367 mm × 1,441 mm (không gồm Inner Finisher-B1 gồm lắp vào)

Trọng lượng imageRUNNER 2520W: xấp xỉ 50.5 kg
imageRUNNER 2525W/2530W: xấp xỉ 67.7 kg
imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 69.5 kg

Nguồn điện
 

imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
imageRUNNER 2535W/2545W: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Điện năng tiêu thụ 
tối đa

imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 1.542kW
imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 1.827 kW

Tuổi thọ mực 
(độ phủ 6%)

imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 14,600 tờ (A4)
imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 19,400 tờ (A4)

Tuổi thọ ống drum imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 132,000 tờ (A4)
imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 140,000 tờ (A4)

Các thông số in ấn
Ngôn ngữ in Chuẩn: UFR II LT

Tuỳ chọn: PCL 5e/6, PS3
Hệ điều hành PCL Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/

Server 2003 R2/ Server 2008   
Adobe PostScript 3 Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/

Server 2003 R2/ Server 2008/Mac OS X10.5 hoặc mới hơn   
UFR II Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/

Server 2003 R2/ Server 2008/Mac OS X10.5 hoặc mới hơn
Tính năng phần mềm in mạng Network ScanGear
Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8.1/8/7/Vista/ Windows Server 2003 R2/ Server 2008/ 

Server 2008 R2/ Server 2012 R2 
Độ phân giải Trắng đen: Lên đến 600 x 600 dpi

Màu: Lên đến 300 x 300 dpi

Phụ kiện tuỳ chọn
DADF-AA1 (Chỉ iR2535w/2545w)
DADF-AB1 (Chỉ iR2520w/2525w/2530w)
Nguồn điện Lấy từ máy
Cách nạp giấy Mặt úp xuống
Khả năng chưa giấy
(80gsm)

DADF-AA1: 100 tờ
DADF-AB1: 50 tờ

Kích thước bản gốc A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R
Định lượng giấy 
cho phép

DADF-AA1: 1-sided: 42 đến 128gsm
                     2-sided: 50 đến 128gsm
DADF-AB1: 52 đến 128gsm

Tốc độ DADF-AA1: Sao chép: 45ipm (Trắng đen)
                       Gởi: 45/34ipm (Trắng đen/ Màu)
DADF-AB1: Sao chép: 25ipm (Trắng đen)
                      Gởi: 25/25ipm (Trắng đen/ Màu)

Kích thước (W x D x H) DADF-AA1: 565 x 540 x 137 mm
DADF-AB1: 565 x 544 x 126 mm

Trọng lượng DADF-AA1: xấp xỉ 7.9kg
DADF-AB1: xấp xỉ 7.0kg

Khay 2 chiều  G1
Nguồn điện Bộ cấp nguồn U1 (Phụ kiện tuỳ chọn)
Cách vào giấy Mặt úp xuống
Định lượng giấy 64 đến 128gsm
Khả năng chưa giấy
(80gsm)

Khay A:
A4/B5: 250 tờ
Kích thước khác: 100 tờ
Khay B:
 A4/B5: 100 tờ
Kích thước khác: 50 tờ

Kích thước (W x D x H) 426mm x 413mm x 109mm
Trọng lượng xấp xỉ 0.6kg
Khay giấy -W1 (chỉ dùng cho iR2520w)
Khổ giấy A4, A4R, A3, A5R, B4, B5, B5R
Khả năng chưa giấy 550 tờ (80gsm)
Nguồn điện Từ nguồn của máy
Điện năng tiêu thụ xấp xỉ 17.4 W tối đa
Kích thước (W x D x H) 565mm x 680mm x 97mm
Trọng lượng xấp xỉ 12.8kg
Ghi chú: cần phải lắp Cassette Spacer-A1
Khay nạp giấy AE1 (dùng cho tất cả các máy)

A4, A4R, A3, A5R, B4, B5, B5R
2 x 550 tờ (80gsm)
Bộ cấp nguồn U1 (Phụ kiện tuỳ chọn)
xấp xỉ 13.3 W tối đa
565mm x 680mm x 248mm
xấp xỉ 24kg

Ghi chú: Với dòng máy iR2520, cần phải lắp Cassette Spacer-A1
Bộ fax Super G3 AG1 (dùng cho tất cả các máy)
Đường cấp tín hiệu Public Switched Telephone Network (PSTN), 1 line
Phương thức nén MH, MR, MMR, JBIG
Thời gian truyền ECM-MMR: xấp xỉ 3.2 giây

G3MR: xấp xỉ 13 giây
G3MH: xấp xỉ 13 giây
JBIG: xấp xỉ 2.6 giây

Cách truyền Super G3, G3
Kích cỡ bản gốc A3, A4, A4R, B5*1, B5R*2, A5*2, A5R*1

*1 - Gởi theo khổ B4
*2 - Gởi theo khổ A4 

Kích cỡ văn bản nhận A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R
Chức năng tự quay số Sổ địa chỉ: 300 địa chỉ; phím một chạm: 200 địa chỉ
Bộ nhớ hình ảnh xấp xỉ 1,000 trang
Bộ gởi màu Y1 (dùng cho tất cả các máy)
Phương thức gởi Email, I-Fax, File-Server (FTP, SMB)
Định dạng tập tin TIFF (Trắng đen), PDF (Trắng đen/ Màu), PDF (OCR*) (Trắng đen/ Màu), 

JPEG (Colour), PDF(Compact) (Colour), PDF (Compact + OCR*) (Màu) 
 
*Để nhận dạng chữ, cần cài đặt bộ Color Send Searchable PDF Kit-C1

Chế độ màu Màu, Trắng đen
Lưu ý: Cần lắp thêm RAM nâng cấp C1.
Phụ kiện khác và nhà cung cấp
FL Cassette-AJ1, FL Cassette-AL1, FL Cassette-AK1, Envelope Feeder Attachment-D1, Cassette Spacer-A1, Inner 
Finisher-B1, Inner Finisher Additional Tray-B1, Stamp Ink Cartridge-C1, Stamp Unit-B1, Staple Cartridge-J1,  
2 Way Unit-B1, Document Tray-J1, Copy Card Reader-F1, Card Reader Attachment-D3, USB Application 
3-Port Interface Kit-A1, Serial Interface Kit-J2, Control I/F Cable-A1, ADF Access Handle-A1, Power Supply 
Unit-U1, PCL Printer Kit-AF1, PS Printer Kit-AF1, Barcode Printing Kit-B1, Colour Send Searchable PDF Kit-C1, 
System Upgrade RAM-C1, NPG-51 Black Toner, NPG-50 Black Toner, NPG-50/51 Drum Unit, Cassette Heater  
Unit-37, Heater Kit-J1 200V, iR Pedestal Type K(F)

Khổ giấy
Khả năng chưa giấy
Nguồn điện
Điện năng tiêu thụ 
Kích thước (W x D x H)
Trọng lượng
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