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  PRODUKTIVITÁS

•  Gyors, automatikus kétoldalas nyomtatás a nagy 
igényű munkakörnyezetek követelményeinek 
kielégítésére

•  Nagy sebességű egymenetes, duplex szkennelés a 
dokumentumok gyorsabb digitalizálásához 

•  Testre szabható képernyőn megjelenő alkalmazások 
a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséért

•  Akár 2300 lapos nagy bemeneti papírkapacitás
•  Több adagoló a különböző hordozótípusok 

támogatására, és különböző méretek a személyre 
szabott igényeknek megfelelően 

  BIZTONSÁG 

•  Hozzáférés-vezérlés eszköz- vagy felhőalapú 
hitelesítési opciókkal

•  A dokumentumok fokozottan bizalmas kezelése a 
biztonságos nyomtatás révén

•  A szervezeti biztonságpolitika egyszerűbb 
megvalósítása a készülék kezelőfelületén keresztül

•  A titkosított PDF funkció által biztosított magas 
szintű adatvédelem és a PDF eszközaláírás által 
generált feladói tanúsítvány

•  Fokozott biztonság az egész hálózaton IPsec, 
protokollállapot online figyelése és TLS 
technológiával

  MOBIL CSATLAKOZTATHATÓSÁG  

•  Wi-Fi, QR-kód és kis hatótávolságú kommunikáció 
(NFC)* csatlakoztatásának lehetősége a táblagépről 
és okostelefonról végzett munkához

•  Mobileszközökkel kompatibilis távoli felhasználói 
felület optimalizált kijelzőelrendezéssel

•  A Mopria, az Apple Air Print, a Google Cloud Print 
és a Windows 10 Print támogatása

•  A mobileszközről végzett nyomtatás és szkennelés 
bővítésének lehetősége további funkciókkal a 
Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

  VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

•  A hálózaton található eszközök központi kezelése 
IW EMC/MC és más távoli kezelési opciókkal

•  Kompatibilitás a Canon uniFLOW 
szoftvermegoldásokkal a nyomtatási feladatok 
követéséhez és jelentéséhez

•  Jobb üzemidőt biztosító e-Maintenance távoli 
diagnosztikával, automatizált mérőleolvasással és 
fogyóeszköz-figyeléssel 

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY 

•  Intuitív működtetés 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT 
LCD-érintőképernyőn 

•  Alkalmazáskönyvtár a tárolt sablonok 
nyomtatásának és a dokumentumok előre megadott 
helyre való szkennelésének egyérintéses 
aktiválásához

•  Dokumentumok szkennelése és kereshető szövegű 
PDF-fájlokká alakítása 

•  A többfunkciós tonerkazetta egyszerű cseréje
•  Kompakt kialakítás az iroda optimális 

berendezéséhez
•  Tartós felépítés a biztos minőség és a megbízható 

teljesítmény érdekében

*Csak az imageRUNNER 1643iF esetében

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

• Nyomtatás, másolás, szkennelés és küldés funkció
• 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 43 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: 600×600 dpi 
• Automatikus kétoldalas nyomtatás
• Szkennelési sebesség: max. 70 kép/perc egymenetes, duplex 

szkenneléssel
• DADF kapacitása: 50 lap
• Hálózat, Wi-Fi, USB és QR-kód csatlakoztatásának lehetősége
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap

Canon imageRUNNER 1643i

• Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció
• 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 43 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: 600×600 dpi 
• Automatikus kétoldalas nyomtatás
• Szkennelési sebesség: max. 70 kép/perc egymenetes, duplex szkenneléssel
• DADF kapacitása: 50 lap
• Hálózat, Wi-Fi, USB, QR-kód és NFC csatlakoztatásának lehetősége
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap

Canon imageRUNNER 1643iF
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SZOLGÁLTATÁSOK

SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen a uniFLOW 
Online Express megoldást tartalmazó 
beágyazott szoftverrel, valamint más 
teljes körű készülékkarbantartást és 
-támogatást kínáló szolgáltatásokkal.

ALAP

Válasszon személyre szabott 
szolgáltatást, amely üzleti igényeit 
kielégítve szabadítja meg a nyomtatás 
kezelésével járó terhektől. Speciális 
követelményeivel kapcsolatban 
egyeztessen a Canon szakértőivel, akik 
megfelelően menedzselt szolgáltatást 
találnak Önnek.

EGYEDI

A felhőalapú funkciók bővítési lehetősége 
a uniFLOW Online, a Canon átfogó 
nyomtatáskezelő rendszerével

TOVÁBBFEJLESZTETT


