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เอกสารแสดงคณุสมบตัผิลติภณัฑ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตัทิ ัว่ไป 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

การถา่ยเอกสาร มาตรฐาน   

การพมิพ ์ มาตรฐาน   

การสแกน มาตรฐาน: Color Push & Pull Scan ฟังกช์ัน่ Send  

หน่วยความจ านอกเครือ่ง พมิพ ์และสแกนเก็บไปยัง Thump Drive ได ้  

โทรสาร มาตรฐานเครือ่ง   

หนา้จอการใชง้าน 
ขนาด 12.7 ซม. (5 นิว้) ชนดิหนา้จอส ีTFT LCD 
WVGA  

 

Application Library สามารถสรา้งปุ่ มลดัมายังหนา้จอหลกัได ้
สามารถสรา้งไดไ้มเ่กนิปรมิาณหน่วยความจ า 
475 MB 

การปรับเปลีย่นหนา้จอ 
สามารถสรา้งหนา้จอเพือ่ประกาศขา่ว หรอื 
แจง้ขอ้มูลตา่งหนา้ทีห่นา้จอได ้

สรา้งไดส้งูสดุ 20 หนา้ ไมเ่กนิ 48 MB 

หน่วยความจ า มาตรฐาน: 1 GB  

การเชือ่มตอ่ 

มาตรฐานเครอืขา่ย: 
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, 
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), 
Wi-Fi Direct Connection 

มาตรฐานอืน่: 
USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Device) x 1 

สแกนและพมิพเ์อกสารดว้ย 
USB Thumb Drive 

ได:้ Direct Scan to / Print from USB Memory 

สามารถท าการสแกนและพมิพเ์อกสารผ่าน 
USB Thumb Drive รองรับไฟล ์TIFF, JPEG, 
PDF/XPS 
 

ความปลอดภัยดา้นเครอืขา่ย 

มาตรฐาน: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, 
TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, 
IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP 
Authentication before SMTP 

 

ความปลอดภัยเอกสาร  
มาตรฐาน: Secure Print,  Encrypted PDF, 
Device signature 

 

ปรมิาณกระดาษทีร่องรับ 
(A4,80 แกรม) 

มาตรฐาน: รวม 650 แผน่ 

ถาดกระดาษ 1 : 550 แผน่ 

ถาดอเนกประสงค:์ 100 แผน่  

สงูสดุ: 2,300 แผน่ (เมือ่ตดิ PAPER FEEDER 

PF-C1x3 ถาด) 

 

ปรมิาณกระดาษออก      
(A4,80 แกรม) 

150 แผน่  

  

Canon  iR 1643i 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ระบบ:                      ดจิติอลมัลตฟัิงกช์ัน่ขาวด า 

ปรมิาณการรบังาน:  สงูสดุ: 5,000 หนา้ตอ่เดอืน 

                                        ปรมิาณทีแ่นะน า: 3,000 หนา้ตอ่เดอืน 

                                        อายุการใชง้าน: 300,000 หนา้หรอื 5 ปี 
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คณุสมบตัทิ ัว่ไป 

 

คณุสมบตักิารถา่ยเอกสาร 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ความเร็วการถา่ยเอกสาร 43 แผน่ตอ่นาท ี(A4)  

การพมิพแ์ผน่แรก  วางตน้ฉบับที ่

 หนา้กระจก 6.3 วนิาท ีหรอื นอ้ยกวา่ 

ชดุป้อนกระดาษอตัโนมัต ิ6.4 วนิาทหีรอืนอ้ย

กวา่ 

ความละเอยีดในการ 
ถา่ยเอกสาร 

600 x 600 (จดุตอ่ตารางนิว้)  

ตัง้จ านวนถ่ายส าเนาตอ่เนือ่ง 999 ส าเนาตอ่เนือ่ง   

การปรับแสงในการท าส าเนา ปรับได ้9 ระดบั  

อตัราการย่อ-ขยาย 25 - 400 % เพิม่ไดท้ลีะ 1% 

การตัง้คา่ลว่งหนา้ส าหรับย่อ 25%, 50%, 70%, 81%, 86%  

การตัง้คา่ลว่งหนา้ส าหรับ
ขยาย 

115%, 122%, 141%, 200%, 400%  

ถา่ยเอกสาร 2 หนา้ 

1 หนา้ ไป 1 หนา้,1 หนา้ 2 แผ่น ไป 1 แผน่ 2 

หนา้, 2 หนา้ 1 แผน่ ไป 2 หนา้ 1 แผน่ , 1 

แผน่ 2 หนา้ ไป 1 หนา้ 2 แผน่ 

 

โปรแกรมรวมเอกสาร ได2้ ON 1, 4 ON 1 
ยอ่ตน้ฉบับจ านวน 2 หรอื 4 พมิพล์งบนส าเนา 
1 หนา้ หรอื 2 หนา้ 

ชนดิของตน้ฉบบั 
Text,Text/Photo,Text/Photo(High 
Quality),Photo 

สามารถตัง้คา่ตน้ฉบับเพือ่ใหไ้ดช้ ิน้งานที่

สมบรูณ์มากขึน้ 

การจัดเรยีงชดุส าเนา สามารถท าเป็น Collage ได ้  

โปรแกรมลบขอบด า ได:้ Erase Frame  สามารถลบรอบเอกสารไดส้งูสดุ 50 มม. 

โปรแกรมปรับความคมชดัของ

ส าเนา 
ได:้ Sharpness  

บนัทกึการท างานประจ า 
สามารถตัง้คา่บนัทกึการใชง้านประจ าได ้
สงูสดุ 4 รายการ 

 

 

 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ประเภทกระดาษทีร่องรับ 

ถาดกระดาษ 1 : Thin(60 g/m2), Plain(61-105 
g/m2),Heavy (106 -120 g/m2), Color (61-74 
g/m2), Recycled (61 – 89 g/m2), Bond(60-
120 g/m2) 

ถาดอเนกประสงค:์ Thin(60 g/m2), Plain(61-
105 g/m2),Heavy(106 -199 g/m2), Color(61-
74 g/m2), Recycled (61 – 89 g/m2), Bond(60-
120 g/m2), Label, Envelope 

ขนาดกระดาษทีร่องรับ 

ถาดกระดาษ 1: 

ขนามาตรฐาน: A4, B5, A5, A5R, A6 

ถาดอเนกประสงค:์ 

ขนาดมาตรฐาน: A4, B5, A5, A5R, A6 
Index Card, Envelopes [No. 10(COM 10), 
Monarch, ISO-C5, DL] 

ตัง้คา่ดว้ยตนเองถาด 1: ต า่สดุ 105.0 x 148.0 

มม. สงูสดุ 216.0 x 355.6 มม. 

ตัง้คา่ดว้ยตนเองถาดอเนกประสงค:์ ต าสดุ 

76.2 x 127.0 มม. สงูสดุ 216.0 x 355.6 mm 

น ้าหนักกระดาษทีร่องรับ 
ถาดกระดาษ 1: 60 to 120 แกรม 

ขนาดมาตรฐาน: 60 to 199 แกรม 
งานพมิพ ์2 หนา้ : 60 to 120 แกรม 

ระยะเวลาอุน่เครือ่ง 

ต า่กวา่ 14 วนิาท ีเมือ่เริม่เปิดเครือ่ง 

ต า่กวา่ 4 วนิาท ีเมือ่อยูใ่นโหมดประหยัด 

พลงังาน 

  

ขนาดเครือ่ง (กวา้ง*ลกึ*สงู) 494 x 595 x 452 มม. เมือ่เปิดถาดอเนกประสงคอ์อก 

พืน้ทีส่ าหรับการตดิตัง้ 708 x 1,105 มม.  
รวมพืน้ทีข่องถาดเมือ่ถกูดงึออกมา และพืน้ที่
โดยรอบเครือ่ง 100 มม. 

น ้าหนัก 19 กโิลกรัม  ไมร่วมหมกึ 
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คณุสมบตักิารพมิพ ์

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ความเร็วในการพมิพ ์ 40 แผน่ ตอ่นาท ี(A4)   

ความละเอยีดในการพมิพ ์ 600 X 600  (จดุตอ่ตารางนิว้)   

ภาษาการพมิพ ์
มาตรฐาน: UFR II, PCL6, PCL5, 
Adobe®PostScript®3TM 

 

การพมิพแ์บบ Secure Print ได:้ Secure Print 
สามารถใส ่PIN ดว้ยเลขสงูสดุ 7 ตวั เพือ่ความ
ปลอดภัยของงานพมิพไ์ด ้

การพมิพต์รง สามารถพมิพจ์าก Thump Drive หรอื LPR 
ชนดิไฟลท์ีร่องรับ : TIFF, JPEG, PDF and XPS 

(เฉพาะ LPR) 

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรับ 

Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 
R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, 
Mac OS X (10.9 or later) 

UFRII/PCL/PS 

การสัง่พมิพแ์บบ Combine 
images fit  in 1 page 

ได:้ Page Layout ใชฟั้งกช์ัน่ในหนา้ Driver  

การ Reduce/Enlarge image ได:้ Output Size ใชฟั้งกช์ัน่ในหนา้ Driver 

การพมิพแ์ทรกลายน ้า ได:้ Watermark Print   

แสดงรูปภาพเอกสารกอ่นการ

พมิพ ์
ได:้ Edit & Preview 

สามารถแสดงรูปภาพเอกสารใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ตรวจสอบเอกสารกอ่นการพมิพ ์และสามารถ

รวมเอกสารจากหลายๆโปรแกรมเพือ่สัง่พมิพใ์น
ครัง้เดยีวได ้

การพมิพผ์่าน 
Mobile Printing 

ได ้

ใชร้่วมกบัโปรแกรม Canon Print Business App  

Canon Print Service, Mopria mobile app และ 
Airprint,Google Cloud Printing 

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก AppStore , 
PlayStore 

การพมิพบ์ารโ์คด้ อปุกรณ์เสรมิ: Barcode Printing Kit-E1   
 

คณุสมบตักิารสแกน 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ชนดิของชดุสแกน 1PDS เป็นการอา่น 2 หนา้แบบไม่กลับกระดาษ 

ปรมิาณรองรับกระดาษ 80 แผน่ (A4)  

น ้าหนักรองรับกระดาษ 

หนา้กระจก : หนังสอื,วตัถ ุ3 มติ ิหนาไมเ่กนิ 
20 มม. 

ชดุป้อนกระดาษอตัโนมัต ิ: 1 หนา้ และ 2 

หนา้ น ้าหนัก 50 ถงึ 105 แกรม 

 

ขนาดรองรับกระดาษ ขนาดมาตรฐาน: A4R, B5R, A5R, A6R 
ขนาดตัง้คา่ดว้ยตนเอง 105×128 ถงึ 

215.9x355.6 มม. 

ความเร็วในการสแกน (หนา้ตอ่

นาท)ี 

ท าส าเนา 
1-หนา้ Scanning: 20  

2-หนา้ Scanning: 34  

สง่ขอ้มูล: 

1-หนา้ Scanning(ขาวด า/ส)ี: 38/13 

2-หนา้ Scanning(ขาวด า/ส)ี: 70/26 

ความละเอยีดการสแกน 
ท าส าเนา: 600 x 600 

สง่ขอ้มูล (Push, Pull)/ 
สง่แฟกซ:์ up to 600 x 600 

สแกนแบบ Pull Scan (ดงึ
ขอ้มลูโดยใช ้Program ที่

คอมพวิเตอร)์ 

ใช ้Scan Gear MF หรอื TWAIN และ   

WIA ได ้

ใชไ้ดก้บั Windows® 7/8.1 
/10/Server2008/Server2008 
R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, 

Mac OS X (10.9 หรอืลา่สดุ) 

รูปแบบการสแกน 
สง่ออกจากเครือ่ง,สง่ไปยัง Thumb Drive, 

TWAIN หรอื WIA 
 

ปลายทาง E-mail, Internet Fax (SMTP),SMB,FTP  

สมดุบนัทกึปลายทาง และ   
ปุ่ มดว่น 

LDAP (50 ปลายทาง)/Local (300 

ปลายทาง)/Speed dial (281 รหัส) 
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คณุสมบตักิารสแกน 

 

คณุสมบตัแิฟกซ ์ 

 

ความปลอดภยั 

 

วสัดสุ ิน้เปลอืง 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ผงหมกึ หมกึ T06 สดี า ปรมิาณใชง้าน 20,500 หนา้ 
ค านวนปรมิาณพมิพท์ี ่5% บนกระดาษ A4 

เป็นหมกึชนดิทีม่ชีดุสรา้งภาพในตวั (AIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

ความละเอยีดในการสง่ขอ้มลู 

I-FAX (196 x 204)  
E-mail/SMB/FTP (300 x 300) 
Scan Gear ,TWAIN ,WIA (9,600 x 9,600) 

 

ภาษาส าหรับสือ่สาร 
File: FTP, SMB 
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple) 

 

File Format TIFF, JPEG, PDF 
 PDF ม ี4 รูปแบบ Compact, Searchable, 
Encrypted, Digital Signature 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

จ านวนสายโทรสารทีต่อ่ได ้ 1 เบอร ์   

มาตรฐานโทรสาร 
Super G3: 33.6 Kbps 

G3： 14.4 kbps 
  

การบบีอัดขอ้มูลกอ่นสง่ MMR, MR, MH, JBIG   

ความละเอยีดในการสง่ สงูสดุ 400 x 400 dpi   

รองรับกระดาษ A6 – A4  สง่ออกดว้ยขนาด A4 

หน่วยความจ าแฟกซ ์ เก็บไดส้งูสดุ 512 หนา้  

การสรา้งปุ่ มดว่น สงูสดุ 281 รหัส กลุม่ดว่น   

การสรา้งกลุม่ดว่น สงูสดุ 299 กลุม่  

ทยอยสง่ไดพ้รอ้มกนั สงูสดุ 310 ปลายทาง   

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

เครอืขา่ย 

มาตรฐาน: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, 
TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, 
IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, 
POP Authentication before SMTP 

 

เอกสาร 
มาตรฐาน: Secure Print,  Encrypted PDF, 
Device signature 
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อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ  
 

 

เทคโนโลยคีวามปลอดภยั  
 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

การใหค้วามส าคญักบัเรือ่ง
สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใหค้วามส าคญักบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

สบืเนือ่งจากปรัชญา "KYOSEI" ซึง่มแีนวคดิทีอ่ยู่

ร่วมกบัสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้แคนนอนจงึมกีาร
คดิคน้, วจิัยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หล้ดมลพษิ

รักษาสิง่แวดลอ้ม 

ระบบสรา้งความรอ้น 
Rapid Fusing โดยใชเ้ซรามคิ ท าใหร้อ้นเร็ว

และคลายความรอ้นไดเ้ร็ว  

จงึใหผ้ลในการประหยัดคา่ไฟและลด

คารบ์อนไดออกไซด ์

การควบคมุสารอนัตรายตาม

มาตรฐานยโุรป (EU-RoHS) 
ผา่นมาตรฐานการควบคมุสารอันตรายของ

ยโุรป (EU-RoHS Compliant) 

มกีารควบคมุสารอนัตรายตามมาตรฐานยโุรป 

ทัง้ 6 สาร ไดแ้ก ่ตะกัว่, แคดเมยีม, โครเมยีม, 

ปรอท, สารโพลโิบรมเินท-ไบฟีนลิ และ สารโพ

ลโิบรมเินท-ไดฟีนลิ-อเีทอร ์

การวจิัยและพัฒนาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

มกีารวจิัยและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแคนนอนมี

การวจิัยและพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมกีารจด
สทิธบิตัรทางปัญญากับทางสหรัฐอเมรกิา 

และไดอ้นัดบัไมต่ า่กวา่ที ่3 ในแตล่ะปี มาตัง้แต่

ปี 1991 เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบัน 

สิง่แวดลอ้มในชว่งปฏบิตังิาน อณุหภมู:ิ 10 to 30 องศา (50 to 86 ºF) 
ความชืน้สมัพัทธ:์ 20 to 80 % RH (Relative 
Humidity) 

แหลง่พลงังานทีใ่ช ้ AC 220-240V:3.9A,50/60Hz  

ปรมิาณพลงังานทีใ่ช ้ สงูสดุ 1,420 วตัต ์หรอืนอ้ยกวา่  

ควบคมุการเกดิโอโซนทีเ่ป็น

อนัตรายในสภาพแวดลอ้มการ
ท างานทั่วไป 

iR 1643iF ใชร้ะบบ Rolling Charging เพือ่ลด

การเกดิโอโซนในอากาศจนเหลอืเพยีง 1 ใน 

1,000 สว่นของโอโซนทีเ่กดิขึน้จากระบบเดมิ 

การไดรั้บโอโซนในปรมิาณเขม้ขน้จะท าใหเ้กดิ

ความระคายเคอืงตอ่ตา จมกู และคอ เกดิอาการ
ปวดและเวยีนศรีษะถา้สมัผัสในระยะเวลานานๆ 

สารตะกัว่ และ ฮาโลเจน 
ไมม่กีารใช ้ตะกั่วและฮาโลเจน เป็นวสัดหุลกั
ในการผลติวงจรและฉนวนหุม้สายไฟ 

แตเ่นือ่งจาก ตะกัว่เป็นพษิตอ่ระบบประสาท 
และทางเดนิอาหาร ดงันัน้แคนนอนจงึไมน่ าสาร
ดงักลา่วมาใชใ้นการผลติ iR 1643iF 

สารโครเมีย่ม 
ไมม่กีารใช ้โครเมีย่มเป็นสารทีถ่กูใชใ้นการ
เคลอืบเพือ่ป้องกนัการเกดิสนมิของโลหะ 

โครเมีย่มเป็นพษิตอ่ผวิหนังกัน้ในจมกู และยัง

เป็นสารกอ่มะเร็ง แคนนอนจงึยกเลกิการใชส้าร
โครเมีย่มในการผลติ iR 1643iF 

ผงแมเ่หล็ก ไมใ่ชผ้งแมเ่หล็ก 
iR 1643iF ใชร้ะบบผงหมกึแหง้เพยีงอย่างเดยีว 

ไมต่อ้งเตมิผงแมเ่หล็ก ท าใหป้ลอดภัยตอ่
สิง่แวดลอ้มในส านักงาน และไมม่กีลิน่เหม็น 

 

คณุสมบตัผิลติภณัฑ ์ iR 1643i ค าอธบิาย 

Feeder Options 

PAPER FEEDER PF-C1 

รองรับกระดาษ:550 แผน่ (80 แกรม) 

ขนาด: A4,B5,A5,A5R,A6  

ขนาดก าหนดดว้ยตนเอง:105.0 x 148.0 มม. 

ถงึ 216.0 x 355.6 มม. 

ขนาด (กวา้ง x ลกึ x สงู):  480 x 464 x 842* มม. 

(*ความสงูเมือ่ตดิกบัเครือ่งแลว้) 

น ้าหนักประมาณ 4 กโิลกรัม 

Weight: Approx. 4.0 kg" 

CARD READERS 

COPY CARD READER-F1 ควบคมุการเขา้ใชง้านเครือ่งถา่ยเอกสาร 

Copy Card Reader Attachment-J1 ขาตัง้ส าหรับตดิ COPY CARD READER-F1 

Copy Control Interface Kit-C1 
อปุกรณ์ชว่ยในการเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ของ

ใหบ้รกิารอืน่ 

PS Printer Kit-CB1 AS ส าหรับพมิพง์านจาก Adobe  

Barcode Printing Kit-E1 ส าหรับการพมิพ ์บารโ์คด๊  


