
GYORS, A4-ES MÉRETŰ SZÍNES NYOMTATÁS AZ 
OPTIMÁLIS IRODAI HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN 
A biztonságos, A4-es méretű, színes nyomtatással, szkenneléssel és egyszerű karbantarthatósággal új szintre 
emelheti a nyomtatási hatékonyságot.
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 HATÉKONYSÁG

• Nagy sebességű szkennelés: 50 kép/perc (egyoldalas), 
100 kép/perc (kétoldalas)

• A dokumentumok digitalizálási eljárását gyors egyutas 
szkenneléssel (DADF) és intelligens médiakezelési funkciókkal, 
például többlapos behúzás érzékelésével gyorsítja fel  

• A beszkennelt dokumentumokat kereshető PDF, Microsoft® Word és 
Microsoft® PowerPoint fájlokká alakíthatja

• A gazdaságos helyreállítás az alvó üzemmódból való helyreállítás 
módosításával növeli a sebességet

• A mozgásérzékelő-technológia ébreszti fel a készüléket a készenléti 
üzemmódból

• Az üres oldalak automatikus eltávolítása szkennelés közben
• A papírok újratöltése miatt sem kell többé idegeskednie, mivel akár 

2090 lapot is betölthet egyszerre
• Az Apple Airprint® és a Mopria® rendszerekhez hasonló ipari 

szabványok támogatása
• A munkafolyamat-hatékonyság az idővonal funkció hozzáadásával 

tovább fejlődött, azaz a rendszer megjegyzi a korábbi felhasználói 
beállításokat

• Vendégek részére kialakított nyomtatás, közvetlen kapcsolaton 
keresztül

 BIZTONSÁG 

• Az indulási folyamat során elvégzett rendszerellenőrzés megvédi az 
irodai környezetet az illetéktelen alkalmazás-módosításoktól 

• A Syslog funkció valós idejű biztonsági információkat biztosít, 
amelyek ezt követően külső féltől származó SIEM-megoldásokkal 
elemezhetők

• A tanúsítványok automatikus igénylésével központilag kezelheti 
eszközparkja biztonsági tanúsítványait  

• Az alapfunkcióként biztosított automatikus adattitkosítás titkosítja 
az eszköz merevlemezének tartalmát, így megvédheti az érzékeny 
üzleti adatokat

• Olyan nagyvállalati irodai környezetekhez ideális, ahol a minőség és 
a hatékonyság kulcsfontosságú

• Fejlett biztonsági funkciók, például indításkori rendszerellenőrzés és 
Syslog-adatok külső felekkel való SIEM-integrációhoz

• Az új, all-in-one toner cartridge technológia segítségével a 
karbantartás könnyedén elvégezhető, csökkentve az ehhez 
szükséges időt és költségeket

• Az automatikus tanúsítványfrissítés segítségével központilag 
kezelheti eszközparkja biztonsági tanúsítványait

• Az intuitív tervezésű és testreszabható kezelőfelület növeli a 
hatékonyságot

• A uniFLOW Online Express felhőalapú dokumentumkezelés 
alapfunkció 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: színes, A4-es méretű
• Papírkapacitás: 2090 lap
• Befejezési lehetőségek: szétválogatás, csoportosítás 

Finiseres modell: szétválogatás, csoportosítás, eltolás, 
tűzés

• A4-es méretű színes nyomtatási sebesség: 47 oldal/perc
• Szkennelési sebesség: 50 kép/perc (egyoldalas), 

100 kép/perc (kétoldalas)

• Oldalleíró nyelvek: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Közvetlen nyomtatás: USB-memóriaeszközről, Advanced 

Space tárhelyről, távoli felhasználói felületről (RUI) és 
internetes hozzáférésen keresztül

• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi
• Nyomtatás mobilkészülékről és felhőből: AirPrint, 

Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print és 
egyéb felhőszolgáltatásokból a uniFLOW Online 
használatával*

*Egyéb felhőszolgáltatások többek között: box, Dropbox, Evernote, 
OneDrive, OneDrive for business, SharePoint online

• A uniFLOW Online Express segítségével kiegészítő szerver igénybe 
vétele nélkül van lehetőség az eszközalapú vagy a felhőalapú 
hitelesítésre

• A felhasználókezelés segítségével funkciók tilthatók le, 
megakadályozva az illetéktelen használatot 

• A biztonságos nyomtatás funkció még jobban elősegíti a 
dokumentumok bizalmas kezelését

• Biztosítsa teljes hálózatán az adatvédelmet és biztonságot az IPsec 
segítségével, a portszűrési funkciókkal, valamint az 
SSLtechnológiával 

 KARBANTARTÁS 

• Az új, all-in-one toner cartridge rendszer megkönnyíti a 
karbantartást

• A festékkazetta, a dobegység, a developer és a használttoner-
tartály egy egységben kapott helyet

• A toner eltávolítása és cseréje szakember nélkül, egyetlen 
mozdulattal elvégezhető

• Kevesebb állásidő a kevesebb mint egy perc alatt, könnyedén 
elvégezhető tonercserének köszönhetően

• A maximális üzemidő kihasználására tervezték, a gyors telepítésről 
és cserékről az intuitív felhasználói karbantartási videók és 
állapotjelzések gondoskodnak

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

• Az intuitív felhasználói felület (UI) nagy méretű, 10,1 hüvelykes, 
érzékeny, színes érintőképernyője az okostelefonokhoz hasonlóan 
kezelhető

• A továbbfejlesztett felhasználói felület leegyszerűsíti a 
munkafolyamatokat, mivel a felhasználók egyetlen menün keresztül 
sokféle beállítás közül választhatnak

• A képernyő tetején található egyéni „My button” gomb segítségével 
a feladatok egyetlen érintéssel elvégezhetők

• Több készüléken elérhető egyéni címjegyzékeket és személyes 
beállítások állíthat be a kötegelt feladatok elvégzéséhez 

• A csendes befejezési megoldások kevésbé zavarják az 
alkalmazottakat, így nem csökken a produktivitásuk

• A távoli diagnosztika és segítségnyújtás az állásidő 
minimalizálásával járul hozzá a költségek csökkentéséhez

 INTEGRÁLT MŰKÖDÉS

• A harmadik generációs készülékek problémamentesen integrálhatók 
a meglévő hálózatokba – például a biztonsági hitelesítések 
az ügyfél igényeihez igazíthatók 

• A uniFLOW Online Express kibővített követési és jelentési 
lehetőségeket biztosít 

• A uniFLOW Online Express meglévő eszközökkel történő 
integrációja lehetővé teszi, hogy a felhasználói hitelesítést követően 
nyomtatás és a szkennelés bárhonnan kezdeményezhető legyen

• Együttműködik olyan különböző felhőalapú üzleti alkalmazásokkal 
és külső rendszerekkel, mint a Google Drive™, az Evernote® és a 
Dropbox

• A uniFLOW Online Smart Client „MyPrint Anywhere” funkcióval a 
nyomtatási munkák átmenetileg szüneteltethetők és más 
eszközökre továbbíthatók

• A Canon MEAP platformja a uniFLOW* szoftverrel együtt számos 
hasznos dokumentumkezelő, szkennelő- és kimenetkezelő szoftver 
integrálási lehetőségével biztosítja a folyamatoptimalizálást 

• A Unified Firmware Platform egységesített készülékszoftver-
platform későbbi verziófrissítésekkel további funkciók integrálását 
teszi lehetővé 

*Nem alapfunkció

EGYSÉGESÍTETT FIRMWARE PLATFORM

Az imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition egy intuitív multifunkciós nyomtatókból álló termékcsalád, amely a munkamenetek hatékonyságának korszerűsítésével egyidőben a maximális biztonságról is 
gondoskodik vállalkozása számára. A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így a portfólió összes terméke 
még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

 MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

• A belső hálózatoktól független mobil terminálokkal sokkal 
szabadabban dolgozhat

• Dokumentumok nyomtatása és szkennelése mobilon keresztül a 
Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

• Csatlakoztatás Wi-Fi-n, NFC-n vagy BLE-n keresztül

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS 
LEKÜZDÉSÉHEZ

ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen 
minimális hardverigény mellett, 
a UFOE-megoldást tartalmazó 
beágyazott szoftverrel, valamint 
teljes körű készülékkarbantartást és 
-támogatást kínáló szolgáltatásokkal. 

TOVÁBBFEJLESZTETT

Növelje teljesítményét a befejezési 
lehetőségekhez és a biztonsági 
bővítményekhez, például a Data 
Removal Service adateltávolító 
szolgáltatáshoz hasonló 
fejlesztésekkel. A uniFLOW Online 
segítségével olyan felhőalapú funkciók 
bővítését lehetővé tevő megoldások 
közül választhat, mint a Google-fiókkal 
történő közvetlen speciális szkennelés.

EGYEDI

Válasszon személyre szabott 
megoldásokat vállalkozása bármilyen 
jellegű igényéhez, és szabaduljon meg 
a nyomtatás kezelésével járó terhektől. 
Egyeztessen a Canon szakértőivel, akik 
egyedi megoldásokkal és menedzselt 
szolgáltatásokkal nyújtanak segítséget 
sokféle követelmény teljesítéséhez.

SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK


