
 

omezit používání strojů s drahým provozem, s takzvanou tonerovou cartridží a více využívat stávající 

multifunkční tiskárnu, která má toner (resp. práškovou barvu) oddělenou od obrazového válce (též drum unit, developing 

unit atd. .) 

 

 

 

 

 

Cartridge CRG – obsahuje toner a optický válec. 

Obvyklá životnost 5-12tis. stránek (dle modelu),  

pokud se tisknou stránky s vyšším pokrytím než 5%,  

dojde v cartridži barva dříve a musí se celá vyměnit. 

         

Toner do multifukční kopírky iR,iRAC, obvyklá životnost 15-

30tis. stránek, pokud se zvýší  pokrytí přes 5%,  dojde dříve, 

ale doplní se zase pouze plastová tuba s práškovou barvou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optický válec z organického materiálu, obvykle vydrží 35-

100tis. stránek dle modelu, u produkčních strojů jsou použity 

křemíkové válce se životností až 1mil výtisků. 

 

Jak je patrné, z ukázkové kalkulace cen a životností spotřebního 

materiálu, jsou značné rozdíly v provozních nákladech. Canon 

imageRUNNER iR1435P je provozně mnohem levnější varianta, 

při zatížení 10.000 stránek měsíčně uspoří model iR1435P 

1.800Kč bez DPH /měsíčně, což činí  úsporu 64.800,-Kč 

bez DPH za 3 roky!!!!!  

 

http:// www.can21.cz 

 

 

 

Ukázková kalkulace  

provozních nákladů  

Canon i-SENSYS LBP6780dx. Cena 8.450,-Kč bez DPH. 
(formát A4, 600 dpi, 40 A4 stran/1min., duplex, USB, UFR, 

PCL, PostScript, MEAP, síťové připojení) 
Canon cartridge CRG-724H  životnost 12 500 s A4 (5%)               

cena 4 150 Kč bez DPH   (tj. 0,33 Kč/A4) 
 
 

Cena menšího modelu Canon i-SENSYS LBP6670dn je 
3.950,-Kč bez DPH, používá ale cartidge s nižší výtěžností !! 

Canon cartridge CRG-719H  životnost 6 400 s A4 (5%)                 
cena 2 560 Kč bez DPH  (tj. 0,42 Kč/A4) 

 
Doporučený model z hlediska úsporného provozu: 

Canon iR-1435P printer cena  13 990 Kč bez DPH 
(UFRII, PCL5/6 Adobe PostScript Level 3, kazeta na 500listů, 

robustní konstrukce)  
Canon toner iR-14xx (C-EXV50) životnost 17 600 kopií  

cena 1 950 Kč bez DPH            
Canon drum unit IR-14xx (C-EXV50)  životnost  35 500 kopií                        

cena 1 590 Kč bez DPH 
Cena za výtisk A4 po započtení toneru a válce 0,15Kč/A4 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  aktivujte si lepší servisní péči pro zařízení 

imageRunner s využitím služby Canon e-Maintenance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení Canon označená logem eM umožňují 

komunikovat se servisním střediskem Canon a 

včas upozorňují na blížící se konec životnosti 

spotřebních dílů. Zkracuje se tak reakční doba pro 

servisní zákrok a minimalizují se náklady, neboť 

technik má předem všechny potřebné informace 

o stroji, počtu výtisků, verzi firmware, i jaký díl 

bude potřeba pro provedení zákroku. Nenastane 

tak situace, kdy technik při první návštěvě 

provede diagnostiku a musí se vrátit do skladu 

pro potřebné díly. Řada uživatelů přitom ani neví, 

že jejich multifunkční Canon tuto funkci má.     

 

 

 

Kolik služba stojí? Pouze 190,-Kč bez DPH měsíčně, a je zdarma pro klienty, kteří mají s Can21 s.r.o. uzavřenou servisní 

smlouvu.  Servisní smlouva může zahrnovat komplexní péči o zařízení tzv. all-in a pak se účtuje podle počtu zhotovených 

stránek. Stroje, které mají menší využití, mohou být v režimu dohledu e-Maintenance s jednou servisní prohlídkou dle 

předpisu výrobce ročně. Cena roční prohlídky činí 1.800,-Kč bez DPH a zahrnuje i roční provoz služby e-Maintenance. 

 

 

Více informací Vám poskytne servisní technik Can21, nebo kontaktujte servisní dispečink na telefonu  

235521132, nebo email: servis@can21.cz 
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