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Product Specification Sheets
เอกสารแสดงคณุสมบตัผิลติภณัฑ์

Canon iR-ADV 4525i

еҖѠєѬј ё Ѫҟьуѥь

ระบบ: чѧлѧшѠј єѤј шѧђѤкдҙнѤѷьеѥњ-ดํา

ปรมิาณการรบังาน: สงูสดุ: 16,600 หนา้ตอ่เดอืน

юі ѧєѥц ъѨѷѰьѣьѼѥ: 4,000 หนา้ตอ่เดอืน

อายุการใชง้าน: 1,000,000 หนา้หรอื 5 ปี

зѫц ѝєэ ѤшѧъѤѷњѳю

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

การถา่ยเอกสาร มาตรฐาน

การพมิพ์ มาตรฐาน

การสแกน มาตรฐาน: Color Push & Pull Scan ђѤкдҙнѤѷь Universal Send

โทรสาร อปุกรณ์เสรมิ

ђѤкдҙнѤѷь�IP Fax อปุกรณ์เสรมิ

หนา้จอการใชง้าน
มาตรฐาน: Capacitive Touch Screen ขนาด

10.1 ьѧѸњWSVGA

ў ь ҖѥлѠіѬюѰэ эѲў єҕ�Ѳў ҖєѫєєѠкъѨѷдњҖѥкеѩѸь�
ระบบสมัผัสเหมอืนหนา้จอ Smart-phone

ѝѥєѥі щѯј ѪѷѠьѝѳј чҙ�о Җѥѕ�ењѥ�еѩѸьј к�ѠѨдъѤѸк
ยังสามารถซมูยอ่ขยายหนา้จอได ้

ระบบทําความรอ้น
Advanced Color Rapid Fusing technology
(IH-Fusing Unit)

ј чі ѣѕѣѯњј ѥѲьдѥіѠѫҕьѯз і ѪѷѠкѰј ѣј ч
การใชพ้ลงังาน

หน่วยความจํา มาตรฐาน: 3 GB

ฮารด์ดสิก์
มาตรฐาน: 250 GB

อปุกรณ์เสรมิ: 1 TB

อเิลกทรอนกิสเ์มลบ็์อกซ์

ได:้ Mail Box-100 กลอ่ง สามารถจัดเก็บ

เอกสารไดส้งูสดุ 2,000 ไฟลห์รอื 30,000 หนา้

A4 และเขา้รหัสความปลอดภัยได ้

สามารถทําการจัดเก็บแบบฟอรม์หรอืเอกสาร
ъѨѷєѨдѥі Ѳн ҖѯюѶьюі ѣлѼѥѳч Җทําการรวมเอกสาร
Ѳьдј ҕѠк�ў і ѪѠѰъ і дѯё ѧѷєѲьѯѠдѝѥі і њєъѤѸкѝҕк
ў і ѪѠдѶѠююѨѸѳюѕѤкдј ҕѠкѠѪѷь และสามารถสง่
шҕѠѳюѕѤкюј ѥѕъѥкѠѪѷь (Send) ьѠдлѥдьѨѸ

ѝѥєѥі щъѼѥдѥі ё ѧєё ҙѯѠдѝѥі ъѨѷѠѕѬҕѲьдј ҕѠкшѥє
ђѤкдҙнѤѷьъѨѷѝѤѷкё ѧєё ҙєѥѳч Җ และสามารถทําการ
สาํรองขอ้มลูได ้

ได:้ Advanced Box สามารถจัดเก็บไฟลไ์ดท้กุ

รูปแบบไฟล ์โดยแบง่เป็นโฟลเดอรส์ําหรับ
แบง่ปันและโฟลเดอรส์ว่นบคุคล ไดถ้งึ 1,000

ไฟล/์โฟลเดอร/์โฟลเดอรย์่อย (ё ѪѸьъѨѷњҕѥк�16
GB)

Ѡѫюді ц ҙлѤчѯдѶэе ҖѠєѬј ъѨѷєѨз ѫц ѝєэѤшѧз ј ҖѥѕдѤэ
Mail Box แตส่นับสนุนทกุๆประเภทไฟล ์

บนัทกึลงใน Advanced Box ѯё ѪѷѠѰэ ҕкюѤь

การใชง้านได ้ ѝѥєѥі щё ѧєё ҙкѥьъѨѷѯюѶь�TIFF,

JPEG และ PDF ไฟลไ์ด ้ ผูใ้ชยั้งสามารถดไูฟล์

ъѤѸкў єчъѨѷѯдѶэ ѳњҖлѥд PCѰј ѣѱѠьѳђј ҙъѤѸкў єч

ไปยัง network folder ของ IR-รุ่น ADVшѤњѠѪѷь

ในระบบเครอืขา่ยเดยีวกนัได ้

สแกนและพมิพเ์อกสารดว้ย 
USB Thumb Drive

ได:้ Direct Scan to / Print from USB Memory

สามารถทําการสแกนและพมิพเ์อกสารผ่าน
USB Thumb Drive รองรับไฟล ์TIFF, JPEG,
PDF/XPS
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คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

і ѣѕѣѯњј ѥѠѫҕьѯз і ѪѷѠк

шѼѷѥдњҕѥ24 วนิาที ѯєѪѷѠѯі ѧѷєѯюѧчѯз і ѪѷѠк

шѼѷѥдњҕѥ10 วนิาที ѯєѪѷѠѠѕѬҕѲьѱў єчюі ѣў ѕѤч

พลงังาน

การพมิพแ์ผน่แรก ขาว-ดํา: 5.2 วนิาที

ระบบทําความสะอาดชดุป้อน
โดยอตัโนมัติ

Self-Cleaning Mechanism

ความเร็วการถา่ยเอกสารและ
พมิพ ์(A4)

ขาว-ดํา: 25 แผน่ตอ่นาที

ชดุฝีดกระดาษ DADF มาตรฐาน: DADF-AV1 รองรับกระดาษ 100 แผน่ ความหนา 80 แกรม

อปุกรณ์เสรมิ: Single Pass DADF-A1 รองรับกระดาษ 150 แผน่ ความหนา 80 แกรม

ความเร็วในการสแกนเอกสาร

มาตรฐาน: DADF-AV1

1-หนา้: 70 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

2-หนา้(หนา้-หลงั):35 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

อปุกรณ์เสรมิ: Single Pass DADF-A1

1-หนา้: 80 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

2-หนา้(หนา้-หลงั):160 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

เทคโนโลยกีารสรา้งภาพ เทคโนโลย ีLaser

การทําภาพหนา้หลงั มาตรฐาน

ระบบการอา่นตน้ฉบับ ѝѰдьз і ѤѸкѯчѨѕњ�– พมิพส์าํเนาหลายชดุ

ระบบอา่นภาพ Canon Proprietary image Sensor (CPIS) ชดุหัวสแกน CCD

ความละเอยีดในการ
ถา่ยเอกสาร

600 x 600 dpi

ถาดกระดาษมาตรฐาน 2 x 550 แผน่

щѥчъѨѷ1: 60-128 แกรม B4,A4,A4R,B5,A5R

щѥчъѨѷ�2: 60-128 แกรม A5R-A3 ѝѬкѝѫчъѨѷ

297x431.8มม

ถาดป้อนมอื 100 แผน่ 52-220 แกรม A5-A3�ѝѬкѝѫчъѨѷ297x431.8มม

Intelligent Document Feeder

มาตรฐาน: Feeder jam Recovery

ѯєѪѷѠєѨді ѣчѥќ шѧчец ѣъѼѥдѥі ѝѰдь�яѬҖѲн Җкѥь
ѝѥєѥі щѝѰдьѯѠдѝѥі ѳч ҖшҕѠѯьѪѷѠклѥдѰяҕьъѨѷ
шѧч�ѯєѪѷѠѯѠѥді ѣчѥќ шѧчѠѠд�ѳєҕлѼѥѯюѶьшҖѠкѯі ѧѷє
ѝѰдьѲў єҕшѤѸкѰшҕѰяҕьѰі д

มาตรฐาน: Reminder LED
ѳђді ѣё і ѧэ ѯшѪѠьѯё ѪѷѠѳєҕѲў Җј ѪєѯѠдѝѥі шҖьмэѤэ�
ѯєѪѷѠъѼѥкѥьѯѝі ѶлѰј Җњ

มาตรฐาน: Platen reminder alert
ѯєѪѷѠяѬҖѲн Җкѥьј ѪєѯѠдѝѥіѠѠдлѥдў ь Җѥді ѣлд�лѣ
มเีสยีงเตอืนและขอ้ความแจง้ใหท้ราบ

มาตรฐาน: Skip blank page шѤчў ь ҖѥњҕѥкъѨѷѳєҕшҖѠкдѥіѠѠдлѥдкѥьѝѰдь

อปุกรณ์เสรมิ: Multi-sheet detection

ѯєѪѷѠшѧчшѤѸк�SP DADF-A1
ป้องกนัการดงึกระดาษตน้ฉบบัตดิกนั ดว้ย
เทคโนโลยี ultrasound

ถาดรองรับงานพมิพ์

มาตรฐาน: 250 แผน่

อปุกรณ์เสรมิ: Inner 2-Ways Tray-L1 100/250

แผน่

Mailbox Preview ได ้
ѯё ѪѷѠчѬшѤњѠѕҕѥккѥьъѨѷлѤчѯдѶэѲь�Mailbox กอ่น

ѝѤѷкё ѧєё ҙ�ѯё ѪѷѠюҖѠкдѤьдѥі ё ѧєё ҙкѥьъѨѷяѧчё ј ѥч

การจัดการคา่สภีายใน
шѤњѯз і ѪѷѠк

Automatic Gradation Adjustment
ѯё ѪѷѠѲў Җдѥі ё ѧєё ҙкѥьѝѨзкъѨѷѠѕѬҕѯѝєѠѯз і ѪѷѠклѣєѨ
і ѣэ э дѥі юі Ѥэ з ҕѥѝѨѲў ҖзкъѨѷѱчѕѠѤшѱьєѤшѧ

สาํรองขอ้มลูในฮารด์ดสิท์ ได:้ HDD Back Up

เขา้รหัสขอ้มลูใน HDD มาตรฐาน: Data Encryption

ลบขอ้มลูใน HDD มาตรฐาน ј э е ҖѠєѬј ъѨѷэѤьъ ѩдѳњҖѰэ эщѥњі��дѬҖѳєҕѳч Җ�
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คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

ตวัชว่ยเหลอืผูใ้ช ้

มาตรฐาน: Remote Operator’s Software
яѬҖѲн Җѝѥєѥі щлѼѥј Ѡкў ь ҖѥлѠѯз і ѪѷѠкєѥѕѤкў ь Җѥ
лѠзѠєё ѧњѯшѠі ҙѯё ѪѷѠѝѤѷккѥьшҕѥкѵѳч ҖѱчѕѳєҕшҖѠк
ѳюѕѪьў ь Җѥѯз і ѪѷѠк

อปุกรณ์เสรมิ: ADF Access Handle-A1 ใชใ้นการชว่ยเปิด-ปิดฝา DADF

อปุกรณ์เสรมิ: Voice Operation Kit-D1 Ѳн ҖзѼѥѝѤѷкёѬчѱшҖшѠэдѥі Ѳн Җкѥь

อปุกรณ์เสรมิ: Voice Guidance Kit-G1 ѰьѣьѼѥеѤѸьшѠьдѥі Ѳн Җкѥьดว้ยเสยีงผา่นลําโพง

Intelligent Recovery มาตรฐาน: Motion Sensor
ѯз і ѪѷѠкѯе ҖѥѝѬҖѱў єчё і ҖѠєѲн ҖкѥьѠѤшѱьєѤшѧѯєѪѷѠѕѪь
ѠѕѬҕѲьі ѣѕѣъѨѷ�Sensor ตรวจจับได ้โดยไม่

лѼѥѯюѶьшҖѠкдчюѫҕєѲчѵ�ъѨѷў ь Җѥѯз і ѪѷѠк

โหมดพรอ้มใชง้านอัตโนมัติ
ѠѪѷьѵ�

ได ้
ѯєѪѷѠњѥкшҖьмэѤэѲьнѫчюҖѠьшҖьмэѤэѠѤшѱьєѤшѧ�
ў і ѪѠ�ѯєѪѷѠѕдѐѥнѫчюҖѠьшҖьмэѤэ еѩѸь

ѝҕке ҖѠєѬј ѯз і ѪѷѠкѳюѕѤкѯз і ѪѷѠкѲь
і ѫҕьѯчѨѕњдѤьяҕѥьѯз і ѪѠеҕѥѕѯё ѪѷѠ
шѧчшѤѸк

มาตรฐาน: Device Information Distribution

ѝѼѥў і Ѥэ яѬҖчѬѰј ѯз і ѪѷѠкѝѥєѥі щѝҕке ҖѠєѬј еѠк
ѯз і ѪѷѠкѳюѕѤкѯз і ѪѷѠкі ѫҕьѯчѨѕњдѤьѓ ѥѕѲьѯз і ѪѠеҕѥѕ
ѯё ѪѷѠъѼѥдѥі шѧчшѤѸкѯз і ѪѷѠкѲў єҕ�ѯнҕь�е ҖѠєѬј �ID,

ขอ้มลูเครอืขา่ย เป็นตน้ สงูสดุ 100 ѯз і ѪѷѠк

กําหนดรหัสผูใ้ชแ้บบ 
Department ID Management

ได:้ 1,000 account (Users),
1 account (Admin)

กําหนดรหัสผูใ้ชแ้บบ 
User Authentication

ได:้ 5,001 Users กําหนดดว้ย Username และ Password

กําหนดรหัสผูใ้ชแ้บบ 
User Authentication with

Picture Login มรีูป
ได:้ 200 accounts (Users)

ѰдҖѳеіѬюѓ ѥё ѳч ҖъѨѷhttp://pixlr.com/editor/

шѤѸкз ҕѥіѬюѓ ѥё ѯюѶь�50x50 pixels

การกําหนดสทิธกิารใชง้าน
нѤѸьѝѬк

มาตรฐาน: Local User Authentication (UA),
LDAP User Authentication, SSL Encryption,
AuSend, IPSec, Wi-Fi IEEE 802.1x

ผูด้แูลสามารถกําหนดสทิธกิารใชง้านและรูถ้งึ
дѥі Ѳн Җкѥьѯз і ѪѷѠкѳч ҖѠѕҕѥккҕѥѕчѥѕ

การสง่ตอ่โทรสารไปยัง
юј ѥѕъѥкъѨѷшҖѠкдѥі

ѯєѪѷѠшѧчшѤѸкѠѫюді ц ҙѯѝі ѧє fax board:

кѥьѱъ і ѝѥі ъѨѷі Ѥэ єѥлѣъѼѥдѥі Ѱюј кѳђј ҙѯюѶь
TIFF, MTIF, PDF, Single Page PDF และทําการ

สง่ไปยังปลายทาง Fax, E-Mail, FTP, Server,

PC ѝѥєѥі щшѤѸкѯкѪѷѠьѳеѳч ҖѝѬкѝѫч 1,000 ѯкѪѷѠьѳе

สามารถรับโทรสารแลว้ทําการสง่ตอ่ไปยัง
юј ѥѕъѥкъѨѷшҖѠкдѥі ѳч ҖѲьіѬюѰээ ѳђј ҙ�PDF
ѯё ѪѷѠј чз ҕѥѲн Җлҕѥѕ

дѥі ші њлѝщѥьѣѯз і ѪѷѠкѰј ѣ
ควบคมุทางไกลผา่นทางเว็บ

มาตรฐาน: Remote User Interface (RUI)
สามารถตรวจสอบสถานะของงาน หรอืทําการ
шѤѸкз ҕѥі ѣэ эшҕѥкѵ�еѠкѯз і ѪѷѠкѱчѕяҕѥьі ѣэ э
เน็ตเวริค์ ผา่นทางเว็บ RUI

การจํากดัคณุสมบตักิารใชง้าน
ของแตล่ะผูใ้ช ้

มาตรฐาน: Access Management System Kit

ผูด้แูลระบบสามารถจํากดัการใชง้านคณุสมบตัิ
ตา่งๆของการถา่ยเอกสาร, การพมิพ,์ โทรสาร,
สแกน, เมลบ็์อกซแ์ละการสง่เอกสารของแต่
ละผูใ้ชแ้ตกตา่งกนัได�้ѝѥєѥі щшѤѸкдтѳч ҖѝѬкѝѫч�
100 กฏและใชง้านไดส้งูสดุ 1,000 users

รองรับ IPV6 ได ้

ขนาด (WxDxH)
มาตรฐาน DADF-AV1:587x750x926 มม.

อปุกรณ์เสรมิ SP DADF-A1:587x740x945 มม.

ьѼѸѥў ьѤд
ประมาณ 81.3 กก. ѯєѪѷѠшѧчнѫч�DADF มาตรฐาน

ประมาณ 86.6 กก. ѯєѪѷѠшѧчнѫч�SP DADF-A1
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คณุสมบตักิารถา่ยเอกสาร

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

อตัราการย่อ-ขยาย 25 - 400 %

шѤѸклѼѥьњьщҕѥѕѝѼѥѯьѥшҕѠѯьѪѷѠк 999 ѝѼѥѯьѥшҕѠѯьѪѷѠк

การจัดเรยีงชดุสําเนา
Electronic Sort - Collate, Group, Rotate &

Offset (ѯєѪѷѠшѧчшѤѸкнѫчѯѕѶэ ді ѣчѥќ )

โปรแกรมถา่ยสาํเนารวม
เอกสาร

ได:้ Job Build

ѱюі Ѱді єьѨѸлѣнҕњѕѲў ҖяѬҖѲн Җѝѥєѥі щѝѤѷкщҕѥѕѝѼѥѯьѥ
จากตน้ฉบบัหลายๆ ชดุไดพ้รอ้มๆ กนั โดย
สามารถวางตน้ฉบับสลบัไปมาระหวา่งชดุป้อน
ตน้ฉบับ หรอืวางบนกระจกก็ได ้ ѯз і ѪѷѠклѣъѼѥ
дѥі ё ѧєё ҙѯѠдѝѥі ъѤѸкў єчё і ҖѠєдѤьъѤьъѨѯєѪѷѠ
ѝѤѷккѥьѯѝі Ѷл

โปรแกรมการถา่ยหนังสอื ได:้ Book to 2-Pages
і ѣэ э ьѨѸнҕњѕѲў ҖяѬҖѲн Җѝѥєѥі щщҕѥѕѯѠдѝѥі Ѱѕд
หนา้ซา้ย-ењѥлѥдшҖьмэѤэъѨѷѯюѶьў ьѤкѝѪѠў і ѪѠ
ьѧшѕѝѥі ѓ ѥѕѲьеѤѸьшѠьѯчѨѕњ

โปรแกรมแทรกปก/ใบแทรก
ได:้ Front Cover (Front/Back Cover),
Sheet Insertion (Sheet/Chapter Insert)

สามารถแทรกปกหนา้-หลงัและแทรกเอกสาร
และบทได ้

โปรแกรมถา่ยสาํเนารูปเลม่
หนังสอื

ได:้ Booklet

โปรแกรมถา่ยแผน่ใสโดยมี
กระดาษรอง

ได:้ Transparency Copy Sheet

ѱюі Ѱді єѯј ѪѷѠьшѼѥѰў ьҕкѓ ѥё ได:้ Shift

ѱюі Ѱді єѯј ѪѷѠьеѠэѯѠдѝѥі
ѯё ѪѷѠдѥі ѯѕѶэ ѯе Җѥѯј ҕє

ได:้ Gutter

โปรแกรมลบขอบดํา
ได:้ Erase Frame (Original Frame Erase,
Book Erase , Hole Punch Erase)

ј э ѯкѥѰј ѣѯѝ ҖьъѨѷѯдѧчеѩѸьлѥдѯѠдѝѥі шҖьмэѤэ�
เชน่ ѯкѥчѼѥъѨѷѝѤьдј ѥкў ьѤкѝѪѠ�Ѱј ѣ�ѯкѥчѼѥеѠк
รอยเจาะรู

โปรแกรมรวมเอกสาร
ได:้ N On 1 Copy, 2 ON 1, 4 ON 1, 8 ON 1, 16
ON 1

ยอ่ตน้ฉบับจํานวน 2, 4 , 8 หรอื 16 แผน่ 
พมิพล์งบนสําเนา 1 หนา้ หรอื 2 หนา้

ถา่ยเอกสารตา่งขนาดกนั ได:้ Different Size Originals
нҕњѕѲў Җѝѥєѥі щъѼѥдѥі щҕѥѕѯѠдѝѥі ъѤѸк�A4, A3
Ѱј ѣеьѥчѠѪѷьѵё і ҖѠєдѤьэьнѫчюҖѠьшҖьмэѤэѳч Җ

โปรแกรมถา่ยสาํเนากลับสตีรง
ขา้ม

ได:้ Negative/Positive

ѯё ѪѷѠюіѤэѰшҕкѝѨеѠкѝѼѥѯьѥѲў ҖкҕѥѕѲьдѥі Ѳн Җкѥь
Ѡѥъ ѧѲэюј ѧњъѨѷєѨёѪѸьѝѨчѼѥ�ѝѥєѥі щё ѧєё ҙдј Ѥэ ѯюѶь
ё ѪѸьъѨѷѝѨеѥњѰъьѳч Җทําใหส้ามารถอา่นไดง้่าย
และชดัเจนกวา่

ѱюі Ѱді єъѼѥѓ ѥё оѼѸѥ ได:้ Image Repeat

โปรแกรมถา่ยสาํเนากลับภาพ
สะทอ้นกระจก

ได:้ Mirror Image

โปรแกรมปรับความคมชดัของ
สาํเนา

ได:้ Sharpness

Dates Stamp
ได:้ Page Numbering, Copy Set Numbering,
Watermark, Date Printing

ѝѥєѥі щъѼѥдѥі ё ѧєё ҙњѤьъѨѷ, จํานวนชดุ, ใสล่าย
ьѼѸѥѰј ѣњѤьъѨѷј кѲьѯѠдѝѥі ѳч Җ

і ѣэ эѰлҖкѯшѪѠьѯєѪѷѠкѥьѯѝі Ѷл ได:้ Job Done Notification
สาํหรับงานถา่ยเอกสาร , สง่โทรสาร และ สง่
อเีมล์ สามารถทําการสง่อเีมลแ์จง้เตอืนวา่ 
งานเสร็จ , กระดาษหมด และกระดาษตดิได ้

เมนูแบบ Short Layered ได:้ Express Copy

ระบบป้องกนัการสรา้งตน้ฉบบั อปุกรณ์เสรมิ: Secure Watermark-B1

ระบบป้องกนัการสรา้งตน้ฉบบั
โดยการเขา้รหัส

อปุกรณ์เสรมิ: Document Scan Lock-B1 ѯе Җѥі ўѤѝѯё ѪѷѠюҖѠкдѤьдѥі щҕѥѕѯѠдѝѥі лѥдяѬҖъѨѷѳєҕ
มสีทิธิ สนับสนุน TL/QR Code
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ถา่ยเอกสารดว้ย
กระดาษดรรชนี

ได:้ Sheet Insert สามารถใชก้ระดาษดรรชนมีาถ่ายเอกสารได ้

พมิพล์งบนแถบของ
กระดาษดรรชนี

ได:้ Print on Tab
สามารถทําการพมิพล์งในแถบของกระดาษ
ดรรชนไีด ้

ј э і ѧѸњіѠѕъѨѷё ѪѸьў ј ѤкѲьѝѼѥѯьѥ ได:้ Density & Prevent Bleed-thru
ѝѥєѥі щј э іѠѕё ѪѸьў ј Ѥкѳч ҖнҕњѕѲў ҖѝѼѥѯьѥъѨѷѳч Җ
คมชดัเจน

เขา้อนิเตอรเ์น็ตและพมิพ์
เอกสารในอนิเตอรเ์น็ทผ่าน
ў ь ҖѥлѠѯз і ѪѷѠк

อปุกรณ์เสรมิ: Web Access Software-K1
สามารถทําการพมิพเ์อกสารในเว็บผ่านหนา้จอ
дѥі ъѼѥкѥьеѠкѯз і ѪѷѠкѳч Җ

คณุสมบตักิารพมิพ์

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

ความเร็วในการพมิพ์ ขาว-ดํา: 25 แผน่ตอ่นาที

ความละเอยีดในการพมิพ์ True 1,200 x 1,200 dpi

โปรเซสเซอร์ Canon Dual Custom Processor 1.75 Ghz

ฮารด์ดสิท์
มาตรฐาน: 250 GB

อปุกรณ์เสรมิ: 1 TB

หน่วยความจํา มาตรฐาน: 3 GB

дѥі ѯнѪѷѠєшҕѠ
มาตรฐาน: USB2.0, 10/100/1000 BaseTX

มาตรฐาน: Wireless LAN (iEEE 802.11 b,g,n)

ภาษาการพมิพ์
มาตรฐาน: UFR II / PCL6,

อปุกรณ์เสรมิ: PostScript3

дѥі ё ѧєё ҙѰъ і дј ѥѕьѼѸѥѰј ѣші ѥ
ประทับ

ได:้ Watermark Print

дѥі ё ѧєё ҙѰъ і дњѤьъѨѷ, เลขหนา้ 
Ѱј ѣнѪѷѠяѬҖё ѧєё ҙ

ได:้ Layout Option

การพมิพล์งแบบฟอรม์ ได:้ Overlay Printing

แสดงรูปภาพเอกสารกอ่นการ
พมิพ์

ได:้ Edit & Preview

สามารถแสดงรูปภาพเอกสารใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ตรวจสอบเอกสารกอ่นการพมิพ์ และสามารถ
і њєѯѠдѝѥі лѥдў ј ѥѕѵѱюі Ѱді єѯё ѪѷѠѝѤѷкё ѧєё ҙѲь
з і ѤѸкѯчѨѕњѳч Җ

การพมิพแ์บบ Secure Print ได:้ Secure Print
สามารถใส ่secure PIN ѯё ѪѷѠзњѥєюј Ѡчѓ Ѥѕ
ของงานพมิพไ์ด ้

การพมิพแ์บบ 
Force Hold Printing

ได:้ Force Hold Print

ъѫдкѥьё ѧєё ҙъѨѷщѬдѝѤѷкё ѧєё ҙлѥдзѠєё ѧњѯшѠі ҙлѣ
ถกูกําหนดใหเ้ขา้ไปยังโหมด Hold จาก

шѤњѯз і ѪѷѠк�ѯё ѪѷѠзњэз ѫєѲў ҖяѬҖѲн Җєѥдчі Ѥэкѥьё ѧєё ҙ
ѠѠдлѥдў ь Җѥѯз і ѪѷѠкѯѠк�ѯё ѪѷѠюҖѠкдѤькѥьѝѬр ўѥѕ�
Ѱј ѣѯё ѪѷѠј чзњѥєяѧчё ј ѥчъѨѷѠѥллѣѯдѧчлѥддѥі
ѝѤѷкё ѧєё ҙкѥьєѥ�

Force details on output ได ้

ѝѥєѥі щѯё ѧѷє і ѥѕ ј ѣѯѠѨѕчшҕѥкѵ�еѠкѯз і ѪѷѠкѲь
шѼѥѰў ьҕкч Җѥьј ҕѥкеѠкѯѠдѝѥі�ѯё ѪѷѠі ѣэ ѫзњѥє
ѯюѶьѯлҖѥеѠк�е ҖѠєѬј ъѨѷлѣюі ѥдтѠѠдєѥюі ѣдѠэ
ѳюч Җњѕ�њѤьъѨѷ��ѯњј ѥ��user ID, หมายเลข IP และ

หมายเลข serial number�еѠкѯз і ѪѷѠк

ѝѤѷкё ѧєё ҙкѥьѯе Җѥ�mailbox ได:้ Mailbox Print
สามารถทําการพมิพแ์บบฟอรม์หรอืเอกสาร
ъѨѷєѨдѥі Ѳн ҖѯюѶьюі ѣлѼѥєѥѯдѶэ ѳњҖѲьѯє ј ҙэѶѠдо ҙѳч Җ�
ѯё ѪѷѠѝѤѷкё ѧєё ҙѓ ѥѕў ј Ѥк

дѥі ѯе Җѥі ўѤѝѳђј ҙъѨѷѝѤѷкђѧєё ҙ� อปุกรณ์เสรมิ: Encrypted Secure Print-D1 ѯё ѪѷѠюҖѠкдѤьѯѠдѝѥі ъѨѷѝѤѷкё ѧєё ҙѳюѰј ҖњщѬд
ѰѡѶдѯдѠі ҙеѱєѕе ҖѠєѬј ъѨѷѯюѶьзњѥє ј Ѥэ ѳюѳч Җ
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дѥі ѝѤѷкё ѧєё ҙѰэ э�
Sample Print

ได:้ Sample Print Ѳн ҖђѤкдҙнѤѷьѲьў ь Җѥ�Driver

дѥі ѝѤѷкё ѧєё ҙѰэ э�Combine
images fit in 1 page

ได:้ Page Layout Ѳн ҖђѤкдҙнѤѷьѲьў ь Җѥ�Driver

การ Reduce/Enlarge image ได:้ Output Size Ѳн ҖђѤкдҙнѤѷьѲьў ь Җѥ�Driver

дѥі ѝѤѷкё ѧєё ҙѰэ э�Poster ได:้ Page Layout Ѳн ҖђѤкдҙнѤѷьѲьў ь Җѥ�Driver

ѝѤѷкё ѧєё ҙкѥьіѬюѓ ѥёѰј ѣ
ไฟล์ PDF จาก USB drive

ได ้

การพมิพผ์่าน
Mobile Printing

ได ้

ใชร้่วมกบัโปรแกรม Canon Print Business App

Canon Print Service, Mopria mobile app

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก AppStore ,
PlayStore

การพพิมพผ์่านร
Google Cloud Printing

ได ้

การพมิพบ์ารโ์คด้ อปุกรณ์เสรมิ: Barcode Printing Kit-D1

คณุสมบตักิารสแกนแบบ Universal Send

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

สแกนเขา้อเีมลล์ ได ้

สแกนเขา้โฟลเดอร์ ได ้

สแกนเขา้ FTP Server ได ้

สแกนเขา้ I-Fax ได:้ Color I-Fax

สแกนเขา้ WebDAV Server ได ้ ตอ้งม ีWebDAV Server

สแกนแลว้สง่แบบกลุม่ ได ้หลากหลายปลายทาง
สามารถทําการสง่เอกสารไปยังปลายทางได ้
ў ј ѥдў ј ѥѕѰэ эѲьдѥі ѝҕкѯё Ѩѕкз і ѤѸкѯчѨѕњ

чѩкі ѥѕнѪѷѠѠѨѯє ј ҙлѥдчѥшҖѥѯэ ѝ
เซริฟ์เวอร์

ได:้ สงูสดุ 5 LDAP Server

File Format

มาตรฐาน: TIFF, MTIF, JPEG, XPS, PDF, Single
Page PDF, PDF/XPS Compact, PDF/A-1b

อปุกรณ์เสรมิ: Trace & Smooth PDF, PDF
OCR, PDF Encryption, PDF Digital Signature,
PDF Device Signature

การสง่แบบอา้งองิ ได:้ Cc & Bcc Sending

สแกนเอกสารตา่งขนาด
Ѳьз і ѤѸкѯчѨѕњ

ได:้ Different Size Original

สแกนเอกสารเป็น PDF และบบี

อดัขอ้มลูใหเ้ล็กลง
ได:้ PDF/XPS Compact

สามารถบบีอดัขนาดของเอกสารใหม้ขีนาด
เล็กลงไดส้งูถงึ 10 ѯъ ҕѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�
300x300 dpi

รองรับกระดาษ A5 – A3

สง่ไดพ้รอ้มกนั 256 ปลายทาง

шѤѸкѯњј ѥѲьдѥі ѝҕк ได:้ สงูสดุ 64 งาน

эѤьъ ѩдў єѥѕѯј е�ѠѨѯє ј ҙъѨѷѲн Җ

ประจําไดส้งูสดุ
1,800 ปลายทาง

บนัทกึใน Address Book 1,600

บนัทกึใน one-touch button 200

ใชข้อ้มลูบนัทกึหมายเลข/
ѠѨѯєј ҙлѥдѯз і ѪѷѠкѠѪѷь

ได:้ Remote Address Book สงูสดุ 8 ѯз і ѪѷѠк�

iR-ADV ในระบบเครอืขา่ย

Address Book Restriction ได:้ Address Book PIN ѝѥєѥі щшѤѸкз ҕѥдѥі ѯе ҖѥѲн Җкѥь�Address Book ได ้

ดตูวัอยา่งงานกอ่นสง่ ได ้

การตรวจสอบผลการสง่
ได:้ Status Monitor/Cancel หรอืเว็บ Remote
User Interface (RUI)

ѝѥєѥі щші њлѝѠэяј дѥі ѝҕкѳч Җлѥдў ь Җѥѯз і ѪѷѠк
Ѱј ѣўѥдшѧчё і ѧѸьѯшѠі ҙสามารถดจูาก PC ผา่น

ทางเว็บ RUI ได ้

і ѣэ эѰлҖкѯшѪѠьѯєѪѷѠкѥьѝҕк
โทรสารเสร็จ

ได:้ Job Done Notification
สาํหรับงานสง่โทรสาร และ สง่อเีมล์ สามารถ
ъѼѥдѥі ѝҕкѠѨѯє ј ҙѰлҖкѯшѪѠьњҕѥ�кѥььѤѸьяҕѥьў і ѪѠѳєҕ
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Ѳѝҕі ўѤѝяҕѥьъѫдз і ѤѸкѯєѪѷѠѝҕкѯе Җѥ
โฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอร์

ได:้Password by each send
สามารถทําการสง่ไปยังโฟลเดอรใ์น
зѠєё ѧњѯшѠі ҙѱчѕъѨѷшҖѠкъѼѥдѥі Ѳѝҕі ўѤѝяҕѥьъѫдѵ
з і ѤѸкъѨѷѝҕк

เอกสารใหญม่ากไม่สามารถสง่
ได ้

ได:้ URL Send
ѝѥєѥі щэѤьъ ѩдѯѠдѝѥі Ѳьѯє ј ҙэѶѠдо ҙѰј Җњѝҕкј ѧѸкз ҙ
ของเอกสารไปยังผูรั้บใหด้าวน์โหลดหรอืพมิพ์
ได ้

สามารถทําการสแกนเอกสาร
สง่ไปยังอเีมลข์องผูใ้ชโ้ดย
อตัโนมัติ

ได:้ Send to Myself
ใชร้่วมกบัการเขา้รหัสผ่านแบบ
User Authentication และ 
User Authentication with Picture Login

ป้องกนัการสง่ไฟลไ์ปยัง
E-mail/I-Fax

ได:้ Secure Transmissions
ใชง้านร่วมกับการเขา้รหัสผา่นแบบ
User Authentication

ควบคมุสทิธกิารใชง้านไฟล ์
PDF อย่างสมบรูณ์แบบ

มาตรฐาน: Adobe PDF Apply Policy

สแกนเอกสาร PDF และอพั

โหลดลงเว็บใหส้ามารถดหูนา้
แรกกอ่นได ้

มาตรฐาน: Optimize PDF for Web

ชว่ยใหห้นา้แรกของไฟล์ PDF เปิดและแสดง

дҕѠьў ь ҖѥъѨѷѯў ј ѪѠеѠкѳђј ҙ�PDF ดาวนโ์หลดเสร็จ

ъѤѸкьѨѸяѬҖѲн Җлѣѝѥєѥі щѯе ҖѥщѩкѯѠдѝѥіѠѠьѳј ьҙѳч Җ
ъѤьъѨѰъьъѨѷлѣшҖѠкіѠѯѠдѝѥі ъѤѸкў єччѥњьҙ
โหลดเสร็จกอ่นแลว้เปิดไฟล์

แปลงเอกสารเป็นอเิลกทรอ
ьѧдѝҙѯё ѪѷѠдѥі лѤчѯдѶэѲьі ѣѕѣѕѥњ

มาตรฐาน: PDF/A-1b

รูปแบบไฟลต์ามมาตรฐานของ ISO 19005-1

ѝѼѥў і Ѥэ дѥі лѤчѯдѶэ ѯѠдѝѥіѠѧѯј дъ іѠьѧдѝҙѯё ѪѷѠ
дѥі лѤчѯдѶэ і ѣѕѣѕѥњѲў Җѝѥєѥі щѲн ҖкѥьдѤэѯз і ѪѷѠк�
ซอฟแวรต์า่งๆในอนาคตได ้

ѯё ѧѷєе ҖѠзњѥєюѣў ь ҖѥѲьѳђј ҙ
PDF

อปุกรณ์เสรมิ: Reader Extension PDF in
Universal Send Advanced Feature Set-H1

สแกนเอกสารเป็นไฟล์
PDF OCR สามารถสบืคน้ได ้

อปุกรณ์เสรมิ: Searchable PDF/XPS in
Universal Send Advanced Feature Set-H1

สามารถสบืคน้ขอ้ความในไฟล์ PDF/XPS ъѨѷъѼѥ

การสแกนได ้(OCR) ไมร่องรับภาษาไทย

ѝѥєѥі щэѤьъ ѩдѳђ ј ҙъѨѷъѼѥдѥі ѝѰдьѯюѶьіѬюѰээ
OOXML นามสกลุ docx และ pptx ได ้

ѯё ѧѷєзњѥєз єѲў Җкѥьј ѥѕѯѝ Җь
และงานกราฟิกในไฟล์ PDF

อปุกรณ์เสรมิ: Trace & Smooth PDF in
Universal Send Advanced Feature-H1

ѝѥєѥі щѝѰдьѯѠдѝѥі ъѨѷแบบลายเสน้หรอือกัษร
เป็น PDF ไดอ้ย่างคมชดัดว้ย Trace and Smooth

สแกนเอกสารเป็น Microsoft
Office file format (OOXML)

อปุกรณ์เสรมิ: Office Open XML
(.PPTX, .DOCX File) in Universal Send
Advanced Feature-H1

สแกนเอกสารและแปลงไฟลเ์ป็น Microsoft
Office file format (.DOCX, .PPTX)

ѯё ѧѷє�Username ในไฟล์

PDF/XPS

อปุกรณ์เสรมิ: Universal Send Digital User
Signature Kit-C1

สาํหรับระบไุดว้า่ใครเป็นเจา้ของเอกสาร 
สามารถตรวจสอบได ้

สแกนเอกสารเป็น PDF แลว้
เขา้รหัสไฟล์

อปุกรณ์เสรมิ: Universal Send Security
Feature Set-D1

ѝѥєѥі щшѤѸкі ўѤѝѝѼѥў і Ѥэ ѯюѧчѳђј ҙъѨѷъѼѥдѥі
สแกนได ้

ѯё ѧѷє�Device Signature
ในไฟล์ PDF/XPS

อปุกรณ์เสรมิ: Universal Send Security
Feature Set-D1

Secure Watermark อปุกรณ์เสรมิ: Secure Watermark-B1

เขา้รหัสงานพมิพไ์ปยัง
ѯз і ѪѷѠкєѤј шѧђѤкдҙнѤѷь

อปุกรณ์เสรมิ: Encrypted Printing Software-
D1

Document Scan Lock อปุกรณ์เสรมิ: Document Scan Locl-B1
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คณุสมบตักิารสแกนแบบ Pull Scan

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

การสแกนแบบ Pull Scan ได:้ Color Network Scangear

ความเร็วในการสแกนเอกสาร

มาตรฐาน: DADF-AV1

1-หนา้: 70 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

2-หนา้(หนา้-หลงั):35 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

อปุกรณ์เสรมิ: Single Pass DADF-A1

1-หนา้: 80 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

2-หนา้(หนา้-หลงั):160 หนา้ตอ่นาที

(สี /еѥњ�чѼѥ�ъѨѷзњѥє ј ѣѯѠѨѕч�300x300 dpi)

ความละเอยีดในการสแกน สงูสดุ 600 x 600 dpi

รองรับไดรเวอร์ TWAIN/WIA

ньѧчеѠкѳђј ҙъѨѷѝѰдьѳч Җ еѩѸьѠѕѬҕдѤэѱюі Ѱді єъѨѷѲн ҖѝѰдь

คณุสมบตัริะบบโทรสาร (อปุกรณ์เสรมิ)

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

มาตรฐานโทรสาร Super G3: 33.6 Kbps

ความเร็วในการสง่ 3 วนิาท/ีแผน่

лѼѥьњьѝѥѕѱъ і ѝѥі ъѨѷшҕѠѳч Җ 1-4 Lines

สง่ไดพ้รอ้มกนั Max. 256 Destinations

รองรับกระดาษ A5 – A3

ความละเอยีดในการสง่ Max. 400 x 400 dpi

การไลเ่ฉดสเีทา UHQ (Ultra High Quality)

дѥі юі ѤэѝѤр р ѥц Ѳў ҖзкъѨѷ ECM – Error Correction Mode

การบบีอัดขอ้มูลกอ่นสง่ MMR, MR, MH, JBIG

ѯєєѱє і ѨѷѝѼѥў і Ѥэ ѯдѶэ ѯѠдѝѥі
แฟกซ์

สงูสดุถงึ 30,000 หนา้

эѤьъ ѩдў єѥѕѯј е�ѠѨѯє ј ҙъѨѷѲн Җ

ประจําไดส้งูสดุ
1,800 ปลายทาง

ดตูวัอยา่งงานกอ่นสง่ ได ้

การสง่เป็นกลุม่ สงูสดุ 199 ปลายทาง

дѥі шѤѸкѯњј ѥѝҕк ได:้ Delayed Transmission สงูสดุ 64 งาน

PC Fax ѯєѪѷѠшѧчшѤѸк�Fax Board
สามารถทําการสง่โทรสารจากคอมพวิเตอรผ์่าน
ไปยังโทรสารปลายทางไดโ้ดยตรง

ตรวจสอบผลการสง่
ได:้ Status Monitor/Cancel หรอืเว็บ
Remote User Interface (RUI)

ѝѥєѥі щші њлѝѠэяј дѥі ѝҕкѳч Җлѥдў ь Җѥѯз і ѪѷѠк
Ѱј ѣўѥдшѧчё і ѧѸьѯшѠі ҙสามารถดจูาก PC ผา่น
ทางเว็บ RUI ได ้

і ѣэ эѰлҖкѯшѪѠьѯєѪѷองานสง่
โทรสารเสร็จ

ได:้ Job Done Notification
สาํหรับงานสง่โทรสาร และ สง่อเีมล์ สามารถ
ъѼѥдѥі ѝҕкѠѨѯє ј ҙѰлҖкѯшѪѠьњҕѥ�кѥььѤѸьяҕѥьў і ѪѠѳєҕ

จัดเก็บโทรสารเป็น
อเิลกโทรนกิสไ์ฟล์

ได:้ Memory RX Box & Confidential Fax
Inbox

สามารถทําการรับโทรสารเขา้มาเก็บเป็นแบบ
ไฟล ์อเิลกทรอนกิสไ์ด ้ และสามารถตรวจสอบ
กอ่นนํามาใชง้านได ้ ѯё ѪѷѠј чз ҕѥѲн ҖлҕѥѕѲьдѥі і Ѥэ
Ѱј ѣё ѧєё ҙѱъ і ѝѥі ъѨѷѳєҕлѼѥѯюѶь

Remote Fax อปุกรณ์เสรมิ: Remote Fax-A1

ѝѥєѥі щѲн ҖкѥьђѤкдҙнѤѷьѱъ і ѝѥі дѤэ ѯз і ѪѷѠкі ѫҕь
ѯчѨѕњдѤьѲьі ѣэ э ѯз і ѪѠеҕѥѕъѨѷєѨдѥі ѯё ѧѷє
อปุกรณ์เสรมิโทรสารแลว้ได ้ъѤѸкьѨѸѯёѪѷѠј чдѥі
ј къ ѫьѲьдѥі о ѪѸѠѠѫюді ц ҙѯѝі ѧєѰј ѣдѥі ѯюѧч
สญัญาณโทรสารใหม่ ตลอดจนการคา่ใชจ้า่ยใน
การดแูลรักษาได ้

IP FAX อปุกรณ์เสรมิ: IP FAX Expansion Kit-B1
สามารถสง่แฟกซแ์บบ over VoIP ได ้

รองรับโปรโตคอล T.37
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њѤѝчѫѝѧҟьѯюј ѪѠк

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

ผงหมกึ B/W Yield: 42,100 แผน่ Toner: NPG-73

แมพ่มิพภ์าพ B&W Impression: 314,000 แผน่ Drum: NPG-73

Ѡѫюді ц ҙѯѝі ѧєѠѪѷьѵ�

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

Paper output 2 tray อปุกรณ์เสรมิ: Inner 2 way Tray-L1 รองรับกระดาษ: 350 แผน่

Additional Cassette 3,4 อปุกรณ์เสรมิ: Cassette Feeding Unit-AN1
ขนาดกระดาษ: A5-A3 ъѨѷ�52-128แกรม.

รองรับกระดาษ: 550+550 แผน่

Internal Finisher Unit อปุกรณ์เสรมิ: Inner Finisher-J1

สามารถเย็บ มมุ, คู ่ได ้50 แผน่,

ECO-staple 4 แผน่ และ

Staple-on Demand 40 แผน่

External Staple Unit อปุกรณ์เสรมิ: Staple Finisher-Y1

สามารถเย็บ มมุ, คู ่ได ้50 แผน่,

ECO-staple 4 แผน่ และ

Staple-on Demand 50 แผน่

รองรับถาดกระดาษออก 2-ถาด

รองรับกระดาษ: 3,250 แผน่

Saddle Stitch Unit อปุกรณ์เสรมิ: Booklet Finisher-Y1

สามารถเย็บ มมุ, คู ่ได ้50 แผน่, เย็บแบบมงุ

หลงัคา 20 แผน่ (80 pages),

ECO-staple 4 แผน่ และ

Staple-on Demand 50 แผน่

รองรับถาดกระดาษออก 2-ถาด

รองรับกระดาษ: 3,250 แผน่

2/3 Hole Punch อปุกรณ์เสรมิ: 2/3 Hole Puncher-C1
สามารถเจาะกระดาษ 2/3 รู และใชร้่วมกบั
Staple-Finisher-Y1 หรอื Booklet-Finisher-Y1

2/F4 Hole Punch อปุกรณ์เสรมิ: 2/F4 Hole Puncher-C1
สามารถเจาะกระดาษ 2/4 รู และใชร้่วมกบั
Staple-Finisher-Y1 หรอื Booklet-Finisher-Y1
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Canon Environmental Technologies

คณุสมบตัผิลติภณัฑ์ iR-ADV 4525i คาํอธบิาย

дѥі Ѳў ҖзњѥєѝѼѥзѤр дѤэѯі ѪѷѠк
ѝѧѷкѰњчј ҖѠє

єѨдѥі Ѳў ҖзњѥєѝѼѥзѤр дѤэѯі ѪѷѠкѝѧѷкѰњчј ҖѠє

ѝѪэѯьѪѷѠклѥдюіѤнр ѥ"KYOSEI" о ѩѷкєѨѰьњз ѧчъѨѷѠѕѬҕ

і ҕњєдѤэѝѧѷкѰњчј ҖѠє чѤкьѤѸьѰзььѠьлѩкєѨдѥі
คดิคน้, วจัิยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หล้ดมลพษิ

і Ѥдќ ѥѝѧѷкѰњчј ҖѠє

การควบคมุสารอนัตรายตาม
มาตรฐานยโุรป (EU-RoHS)

ผา่นมาตรฐานการควบคมุสารอันตรายของ
ยโุรป (EU-RoHS Compliant)

มกีารควบคมุสารอนัตรายตามมาตรฐานยโุรป 
ъѤѸк�6 ѝѥі�ѳч ҖѰдҕ�шѣдѤѷњ, แคดเมยีม, โครเมยีม,

ปรอท, สารโพลโิบรมเินท-ไบฟีนลิ และ สารโพ

ลโิบรมเินท-ไดฟีนลิ-อเีทอร์

การวจัิยและพัฒนาอยา่ง
шҕѠѯьѪѷѠк

єѨдѥі њѧлѤѕѰј ѣёѤх ьѥѠѕҕѥкшҕѠѯьѪѷѠк

ѰзььѠьєѨдѥі њѧлѤѕѰј ѣёѤх ьѥѠѕҕѥкшҕѠѯьѪѷѠк
โดยมกีารจดสทิธบิตัรทางปัญญากับทาง
ѝў і ѤуѠѯє і ѧдѥ�Ѱј ѣѳч ҖѠѤьчѤэѳєҕшѼѷѥдњҕѥъѨѷ�3 ในแต่

ј ѣюѨ�єѥшѤѸкѰшҕюѨ�1991 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั

зњэ з ѫєдѥі ѯдѧчѱѠѱоьъѨѷѯюѶь
อนัตรายในสภาพแวดลอ้มการ
ъѼѥкѥьъѤѷњѳю

มกีารควบคมุ

iR-ADV 4525i ใชร้ะบบ Rolling Charging ѯё ѪѷѠј ч

การเกดิโอโซนในอากาศจนเหลอืเพยีง 1 ใน 

1,000 ѝҕњьеѠкѱѠѱоьъѨѷѯдѧчеѩѸьлѥді ѣэ э ѯчѧє

การไดรั้บโอโซนในปรมิาณเขม้ขน้จะทําใหเ้กดิ
ความระคายเคอืงตอ่ตา จมกู และคอ เกดิอาการ
ปวดและเวยีนศรีษะถา้สมัผัสในระยะเวลานานๆ

ѝѥі шѣдѤѷњ�Ѱј ѣ�ѡѥѱј ѯль ไมม่กีารใช ้

шѣдѤѷњѰј ѣѡѥѱј ѯль�ѯюѶьњѤѝчѫў ј ѤдѲьдѥі яј ѧш
วงจรและฉนวนหุม้สายไฟѰшҕѯьѪѷѠклѥд�шѣдѤѷњ
เป็นพษิตอ่ระบบประสาท และทางเดนิอาหาร
чѤкьѤѸьѰзььѠьлѩкѳєҕьѼѥѝѥі чѤкдј ҕѥњєѥѲн ҖѲьдѥі
ผลติ iR-ADV 4525i

ѝѥі ѱз і ѯєѨѷѕє ไมม่กีารใช ้

ѱз і ѯєѨѷѕєѯюѶьѝѥі ъѨѷщѬдѲн ҖѲьдѥі ѯз ј ѪѠэѯё ѪѷѠ
ป้องกนัการเกดิสนมิของโลหะ ѱз і ѯєѨѷѕєѯюѶьё ѧќ
шҕѠяѧњў ьѤкдѤѸьѲьлєѬд�Ѱј ѣѕѤкѯюѶьѝѥі дҕѠєѣѯі Ѷк
ѰзььѠьлѩкѕдѯј ѧддѥі Ѳн Җѝѥі ѱз і ѯєѨѷѕєѲьдѥі
ผลติ iR-ADV 4525i

ผงแมเ่หล็ก ไมใ่ชผ้งแมเ่หล็ก
iR-ADV 4525i ใชร้ะบบผงหมกึแหง้เพยีงอยา่ง

เดยีว ไมต่อ้งเตมิผงแมเ่หล็ก ทําใหป้ลอดภัยตอ่
ѝѧѷкѰњчј ҖѠєѲьѝѼѥьѤдкѥь�Ѱј ѣѳєҕєѨдј ѧѷьѯў єѶь


