imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

KOMPAKT A3 MULTIFUNKSJONS
FARGESKRIVER MED KRAFTIGE FUNKSJONER
FOR DOKUMENTADMINISTRERING
Gjør bedriften din klar for fremtiden med kompakte og sikre A3-flerfunksjonsenheter som er
utformet for å forbedre produktiviteten, sikkerheten og tilkoblingsmulighetene.

SIKKERHET

MOBILTILKOBLING

BRUKEROPPLEVELSE

KOMPAKT DESIGN

NETTSKYTILKOBLING


Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 30-ppm Colour Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien
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SIKKERHET

•
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•
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3rd Edition-oppdateringer inkluderer automatisk registrering av
sertifikat og SIEM-systemintegrering for å sikre nettverket.
Systemverifisering ved oppstart er implementert for endringer av
oppstartskode, operativsystem, fastvare og MEAP-applikasjoner.
Velg mellom enhetsbasert eller nettskybasert godkjenning uten
behov for en ekstra server med uniFLOW Online Express.
Mulighet til å deaktivere funksjoner for brukere for å hindre
uautorisert bruk.
Sikker utskrift forbedrer dokumentenes konfidensialitet.
Sikre personvern og sikkerhet på tvers av nettverket med IPsec,
funksjoner for portfiltrering og SSL-teknologi.
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Forbedrede Home UI-funksjoner omfatter lagring av tidligere
brukerprofilinnstillinger og innstillinger for å skape en unik personlig
opplevelse og oppfylle individuelle arbeidsflytbehov.
Det kompakte formatet har et berøringspanel på 10,1 tommer, slik at
brukerne kan sveipe, klype, dra og slippe, og få en raskere og mer
intuitiv opplevelse.
Bevegelsessensorteknologi vekker enheten av hvilemodus.
Praktisk funksjonalitet for stifting etter behov.
Fjerner tomme sider automatisk under skanning.
Skann og konverter dokumenter til søkbar PDF, Microsoft®

NETTSKYTILKOBLING

•
•
•

UniFLOW Online Express gir sikker skybasert godkjenning for å
beskytte nettverksenhetene.
Installasjonen er raskere og enklere, siden informasjonen nå kan
aktiveres på enheten fra nettskyen.
MDS Cloud-dashbordtjenesten gir administratorer en organisert
visning av innsamlede driftsdata.

MOBILTILKOBLING

•
•

BRUKEROPPLEVELSE

•

Word og Microsoft® PowerPoint.
Enkel skanning av papirbaserte dokumenter med lynrask
tosidig dokumentmating i ett trinn og smarte funksjoner for
mediehåndtering, for eksempel registrering av flerarkmating,
bidrar til raskere digitalisering av dokumenter.
Støtte for bransjestandarder som Apple AirPrint® og Mopria®.
Stille etterbehandling fører til færre forstyrrelser for de ansatte, slik
at de kan holde produktiviteten oppe.

•
•

Canon PRINT Business-appen kan brukes til å endre, skrive ut og
velge enheter eksternt på en enkel måte.
BLE-støtte (Bluetooth Low Energy) er nå tilgjengelig som
tilleggsalternativ, slik at enhetene kan kommunisere med svært lite
strømforbruk.
Støtte for nærfeltkommunikasjon (NFC) (tilleggsutstyr).
Støtter Mopria/Google Cloud Print.

KOMPAKT DESIGN

•
•

Det brukersentrerte formatet er utformet for å løse både kostnadsog plassbegrensninger.
Kompakt etterbehandler og hulleenhet (tilleggsutstyr) oppbevares
på innsiden for å spare plass.

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er en rekke intuitive multifunksjonsskrivere som effektiviserer arbeidsflyten, samtidig som de gir maksimal sikkerhet for bedriften. Unified Firmware Platform (UFP)
sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele porteføljen.

RASKE FAKTA
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•
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Format: A3, farge
Maksimalt antall papirkassetter: 4
Papirkapasitet: 2300 ark
Etterbehandlingsalternativer: sortering, gruppering,
forskyvning, stifting, heftestifting, stansing, stiftefri
stifting, stifting etter behov
Kapasitet for tosidig automatisk dokumentmater:
150 ark
Type automatisk dokumentmater: plate og DADF eller
plate og RADF
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Utskriftshastighet for A4, farge: 20–30 sider/min
Skannehastighet: 160 bilder/min

•
•

•
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Utskriftsspråk: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Utskriftsoppløsning: 1200 x 1200

•
•
•
•
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Egnet for arbeidsgrupper i et gulvstående miljø.
Forbedrede sikkerhetsfunksjoner som standard, inkludert
systemverifisering ved oppstart, Syslog-data for tredjeparts
SIEM-integrasjon og automatisk sertifikatoppdatering.
Øk produktiviteten med intuitiv design og
Home UI-skjerm som kan tilpasses.
Brukere kan lage profesjonelle brosjyrer og ferdige dokumenter
automatisk.
Forbedrede funksjoner for mobile enheter med støtte for BLE,
Wi-Fi, NFC og Canon PRINT Business-app.
V2-bildebehandlingsteknologi (Vivid & Vibrant) sikrer flotte
dokumenter som skiller seg ut, hver gang.

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

KJERNE
Utfør rutinemessige kontoroperasjoner
på en sikker og enkel måte, med
minimalt med maskinvare, innebygd
programvare, inkludert UFOE, og
tjenester som tilbyr fullstendig
vedlikehold og støtte for enheten.*
*S
 tandardtjenester inkluderer DMS
(Device Management Service) og Break Fix

TILPASSET
PROGRAMVARE
MASKINVARE

TJENESTER

Velg tilpassede løsninger for ethvert
forretningsbehov ved å fjerne byrdene
med utskriftsadministrasjon. Rådfør
deg med Canon-eksperter for å
håndtere dine omfattende behov, med
tilpassede løsninger og alternativer for
administrerte tjenester.

FORBEDRET
Øk ytelsen med forbedringer som
etterbehandlingsalternativer og
sikkerhetstillegg, for eksempel tjenesten
for datafjerning. Velg løsninger for
å utvide nettskyfunksjonene med
uniFLOW Online, inkludert avansert
skanning direkte i Google-kontoen.
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