imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria

SUURE JÕUDLUSEGA KONTORI
KOMMUNIKATSIOONIPLATVORM
Täiustage oma kontorikeskkonda kiirete ja tõhusate multifunktsionaalsete värviliste seadmetega, mis haldavad
ja kaitsevad teie dokumente.
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imageRUNNER ADVANCE C5535i

imageRUNNER ADVANCE C5550i

Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria
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TURVALISUS

•
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Süsteemipoolne kinnitus ja käivitusprotsesside kontroll tuvastavad
muudatusi käivituse põhikoodis, operatsioonisüsteemis, püsivaras ja
MEAP-rakendustes
Valige seadme- või pilvepõhine autentimine koos uniFLOW Online
Expressiga ilma lisaservereid lisamata
Standardvarustusse kuuluv kõvaketta krüptimise funktsioon krüptib
automaatselt peaseadme kõvakettale salvestatud andmeid
Turvaline printimine täiustab dokumentide konfidentsiaalsust
Tagage oma võrgustikus olevate andmete privaatsus ja turvalisus,
kasutades IPseci, portide filtreerimist ja SSL-tehnoloogiat
Sertifikaatide automaatne registreerimine ja SIEM-süsteemi
integratsioon aitavad tagada võrgus olevate printerite turvalisuse
PRODUKTIIVSUS
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Intuitiivne kasutajaliides on varustatud suure puutetundliku
värviekraaniga, mille kasutamine sarnaneb nutitelefoni omale
Esimese koopia väljastuse aeg (FCOT) on võrreldes varasemate
mudelitega kiirem
Ultraheli liikumisandur äratab seadme puhkerežiimist
Mugav vajadusel klammerdamise funktsioon
Automaatne tühjade lehtede eemaldamine (kui skannimine on
standardvarustuses)
Võimalus skannida ja muuta dokumente otsinguvõimalusega
PDF-failideks, Microsoft® Wordi ja Microsoft® PowerPointi failideks
Lihtne paberipõhiste dokumentide jäädvustamine kiire ühe
läbimisega skannimisega (kahepoolne originaalisöötur) ja tõhus
dokumentide digitaliseerimise protsess, kus kasutatakse nutikaid
prindimaterjali lahendusi, nagu kokkukleepunud lehtede tuvastus
Standardvarustusse kuuluv turvaline mobiilne printimine
Võimaldage külalistel otseühendusega printimist
Tööstuslike standardite tugi, nagu Apple Airprint® ja Mopria®
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 hilduvus pilvepõhise haldussüsteemiga uniFLOW Online Express
Ü
pakub veebipõhise kesksüsteemi kaudu ulatuslikke jälgimise ja
aruandluse võimalusi
Lisaks kolmanda osapoole rakendused, nagu Papercut ja eCopy
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KASUTUSKOGEMUS
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Täiustatud mobiilse ühenduvuse võimalused hõlmavad Mopria
printimisstandardi tuge (Android)
PDF/XPS otseprintimine on rakenduse Canon PRINT Business kaudu
saada nüüd seadme standardfunktsioonina
Kasutajad saavad avada seadme juhtpaneelilt prinditööde loendi ja
muuta prinditöö sätteid
BLE (Bluetooth Low Energy) funktsioon impordib aadressiraamatu
ja sätted mobiilseadmest printerisse
PILDIKVALITEET

•

Canoni V2 ergas ja elav pildindustehnoloogia toetab veelgi laiemat
värvide valikut kui eelmised mudelid, tagades väljendusrikka
tulemuse
1200 × 1200 punkt/tolline eraldusvõime võimaldab luua detailsemaid
pilte
Täiustatud silumine (Advanced Smoothing Technology, AST)
keskendub väikese kirja ja kumerate joonte silumisele
„Ülekate“ leevendab mitte kohakuti oleva plaadi tõttu tekkinud vigu,
kattes taustavärvi teksti ja piltidega
Tiheduse reguleerimise funktsioonid täiustavad pildikvaliteeti uue
algoritmiga
KULUHALDUS

3. versiooni uute funktsioonide seas on täiustatud kasutajaliides, mis
on varustatud kiirmenüüga
Kasutajatele kuvatakse printimise abil kasulikke teavitusi
Suurem maht aadressiraamatu kontaktide lisamiseks muutmiseks
Vaikne viimistlemine segab töötajaid vähem ja võimaldab neil
paremini keskenduda
Intuitiivsed hooldusvideoid ja oleku teavitused võimaldavad
maksimaalset töövõimekusaega ning aitavad tarvikuid täidetuna
hoida
Canoni toodete usaldusväärsus ja mootori tehnoloogiad tagavad
kvaliteetse väljundi, mis vastab toimekate osakondade vajadustele
MOBIILNE ÜHENDUVUS

ÜHILDUVUS

•

Ühildub ettevõtte rakenduste ja pilves asuvate väliste süsteemidega,
nagu Google Drive™, Evernote® ja Dropbox
Canoni MEAP-platvorm võimaldab protsesside optimeerimist,
integreerides erinevaid võimsaid dokumendi jäädvustamise ja
väljundi haldamise lahendusi, nagu uniFLOW
Canoni seadmete haldustööriistad (iWMC) võimaldavad kõikide
seadmete keskset kontrolli: värskendada seadmeid, kontrollida
seadme ja kulutarvikute olekut, lülitada seadmeid eemalt välja,
jälgida näitusid ning hallata aadressiraamatuid ja printeri draivereid
Tööstuslike ja võrgustandardite tugi, nagu PCL ja Adobe PostScript,
sujuva integratsiooni jaoks
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Eri moodulite paralleelne värskendamine ja automaatne uuendamine
vähendab teenustele ja hooldusele kuuluvat aega ning üldiseid
kulutusi
Kasutajate tegevuse jälgimine võimaldab analüüsida
printimiskäitumist
Rakendage ettevõtte põhimõtteid ja piirake MDS Cloudi paneeli
kaudu funktsioonide kasutamist kasutajate kaupa
Kaugdiagnostika ja -tugi aitavad vähendada kulutusi, minimeerida
ooteaega ja probleemide lahendamisele kuluvat aega
Masinapargi kesk- ja kaughaldus lihtsustab seadmete ja
masinaparkide (iWMC) IT-haldust
Tänu vaikimisi määratud kahepoolsele printimisele, turvalisele
printimisele ja võimalusele prinditöid ootele jätta, neid vaadata ning
seadmes prindisätteid muuta vähendate jäätmeid ja saavutate
soovitud tulemuse juba esimesel korral
PILVETEENUSTEGA ÜHILDUVUS
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uniFLOW Online* on turvaline pilvepõhine lahendus, mis ühildub
kõikide olemasolevate seadmetega
Kontrollige hõlpsalt prindihaldust ja kulusid
Tarkvara lubab intuitiivset printimist ja skannimist mis tahes kohast
(vajalik kasutaja autentimine)

Tänu ühtlaselt stabiilsele (consistently stable) ja tõhusale
CS-toonerile ning kiirele keskmise suurusega edastuslindile
(intermediate transfer belt, ITB) on tagatud suurepärane
pildikvaliteet

imageRUNNER ADVANCE’i kolmanda põlvkonna 3.versioon hõlmab intuitiivseid multifunktsionaalseid printereid, mis tõhustavad teie ettevõtte töövooge ja tagavad maksimaalse turvalisuse. Ühendatud püsivara
platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.

KIIRE ÜLEVAADE
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Formaat: värviline A3
Paberikassettide maksimaalne arv: 5
Paberimaht: 6350 lehte
Viimistlusvõimalused: kõrvutamine,
grupeerimine, nihutamine, klammerdamine,
brošüüriklammerdus, augustamine,
klambrivaba klammerdamine, vajaduse
korral klammerdamine
Originaalisööturi maht: 150 lehte
Originaalisööturi tüüp: skanneriklaas ja
kahepoolne originaalisöötur

•
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A4 värviline printimiskiirus: 35–60 lk/min
Skannimiskiirus: 160 kujutist/min

•

Prindikeeled: UFRII, PCL6, Adobe
PostScript 3
Valikuline: sisseehitatud EFI Fiery
Printimislahutus: 1200 × 1200
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Sobib suurtele töörühmadele või osakondadele, kus soovitakse seade põrandale paigutada
Täiustatud turvafunktsioonid hõlmavad süsteemipoolset kinnitust käivitamisel, Syslogi andmeid kolmanda
osapoole SIEM integratsiooni jaoks ja sertifikaatide automaatset uuendamist, mis kaitseb teie seadmeid
pahavara rünnakute eest
Ühtlaselt stabiilne (consistently stable) CS-tooner tagab parima prindikvaliteedi isegi suuremahuliste
prinditööde puhul
Suurendage tootlikkust intuitiivse disaini ja kohandatava kasutajaliidesega ekraani abil
Kasutajad saavad automaatselt luua professionaalse välimusega brošüüre ja viimistletud dokumente
Valikuline Fiery-põhine imagePASS-P2 kontroller täiustab töötlemist, tööde haldust, töövoogude
automatiseerimist ja täpset värviedastust
Kasutage internetti ja printige brauserist PDF-faile
Pilvepõhine dokumendi haldamise lahendus uniFLOW Online Express on lisatud standardvarustusse

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

TUUMIK
Teostage rutiinseid kontoritöid
turvaliselt ja hõlpsalt, kasutades selleks
minimaalset riistvara, sisseehitatud
tarkvara, sh UFOE, ning seadme
hoolduse ja toega seotud teenuseid.*

*S
 tandardteenuste hulka kuulub ka seadme haldusteenus
(Device Management Service, DMS) ja Break Fix

KOHANDATUD

RIISTVARA

TARKVARA

TEENUSED

Valige kohandatud lahendused,
mis vastavad ettevõtte erinevatele
vajadustele ja vähendavad hooldusega
seotud muresid. Pidage nõu
Canoni ekspertidega, et leida oma
nõudmistele vastavad kohandatavad
lahendused ja hallatud teenused.

TÄIUSTATUD
Parandage jõudlust erinevate
viimistlusvõimaluste ja turvalisuse
lisadega, nagu andmete eemaldamise
teenus. Laiendage pilvevõimekust
koos uniFLOW Online’i ja otse Google’i
kontolt skannimise võimalusega.
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