imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

DRIFTSSIKKER MULTIFUNKTIONSPRINTER
MED ALSIDIGE END-TO-ENDDOKUMENTFUNKTIONER

Yderst produktive multifunktionsenheder til print af A3 i sort/hvid med brugervenlige administrationsfunktioner
og forbedret dokumentsikkerhed.

SIKKERHED

TILSLUTNING TIL
MOBILE ENHEDER

BRUGEROPLEVELSE

KOMPAKT DESIGN

CLOUDTILSLUTNINGSMULIGHEDER


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien
SIKKERHED:

•
•
•
•
•
•
•

Kontrolfunktioner for systemverifikation ved opstart implementeres
for ændringer af startkoden, operativsystemet, firmwaren og
MEAP-programmer
Yderligere foranstaltninger til at imødegå malware og firmware
omfatter automatisk certifikatvedligeholdelse og tredjepartsSIEM-systemintegration for at sikre og beskytte netværksprintere
Harddiskkrypteringsfunktionen er nu standard og krypterer
automatisk data, der er gemt på hovedenhedens harddisk
Central styring af sikkerhedsindstillinger reducerer administratorens
arbejdsbyrde
Vælg mellem enhedsbaseret eller cloud-baseret godkendelse uden
behov for en ekstra server med uniFLOW Online Express
Sikkert print forbedrer dokumentfortroligheden
Sørg for at sikre personlige oplysninger på netværket med IPsec,
portfiltreringsfunktioner og SSL-teknologi

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avanceret individuel tilpasning giver en unik og personlig oplevelse,
der er skræddersyet til at opfylde behovene i hver enkelt brugers
workflows
Integreret Home UI giver brugerne mulighed for at vælge forskellige
indstillinger fra en enkelt menu til ofte anvendte funktioner
Intuitivt brugerinterface med stor, brugervenlig touchscreen i farver
med smartphone-lignende betjening

KOMPAKT DESIGN:

•
•
•

Enheden kan installeres hvor som helst, hvilket giver mulighed for
optimal kontorindretning
3rd Edition-enheder omfatter også et nydesignet, fladt
betjeningspanel med større skærme og nye funktioner, der
forbedrer brugervenligheden
En kompakt efterbehandlingsenhed og en valgfri hulleenhed
opbevares i enheden for at spare plads

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:
TILSLUTNING TIL MOBILE ENHEDER:

•
•

BRUGEROPLEVELSE:

Bevægelsessensorteknologi vækker enheden fra dvale
Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning
Scanning og konvertering af dokumenter til søgbar PDF, Microsoft®
Word og Microsoft® PowerPoint
Perfekt registrering af papirbaserede dokumenter i én arbejdsgang
med hurtig scanning (DADF) og smarte funktioner til
mediehåndtering, bl.a. registrering af flerarksfremføring, bidrager til
at fremskynde processen med at digitalisere dokumenter
Lydsvag efterbehandling giver færre forstyrrelser for
medarbejderne, så produktiviteten kan opretholdes
Fjerndiagnose og -support bidrager til at reducere omkostningerne
ved at minimere nedetid og tidsforbrug ved løsning af IT-problemer

•
•
•
•

 FC-teknologi (Near Field Communication) er nu inkluderet til
N
mobile enheder
Canon PRINT Business-app'en kan bruges til at printe og vælge
enheder via fjernadgang
BLE (Bluetooth Low Energy) kan nu bruges til mange funktioner, så
enheder kan kommunikere, samtidig med at de bruger meget lidt
strøm
BLE-funktionen kan også importere indstillingerne og adressebogen
fra en mobil enhed til printeren
Brugere kan ændre indstillingerne for printjob ved at åbne Canon
PRINT Business-mobilapp'en på deres smartphone
Understøtter Mopria/Google Cloud Print/Windows 10

•
•
•

 loud-baseret uniFLOW Online Express opgraderer dokument- og
C
enhedssikkerheden
Installationen er hurtigere og nemmere, da oplysninger fra cloud'en
nu kan anvendes på enheden
MDS Cloud-kontrolpaneltjenesten centraliserer styringen for en
organiseret visning af indsamlede driftsdata

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er et udvalg af intuitive multifunktionsprintere, der strømliner medarbejdernes effektivitet og samtidig giver maksimal sikkerhed for jeres virksomhed. UFP (Unified Firmware
Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en forbedret brugeroplevelse på tværs af hele porteføljen.

OVERSIGT
•
•
•
•
•
•

Format: A3 sort/hvid
Maksimalt antal papirkassetter: 5
Papirinputkapacitet: 6.330 ark
Efterbehandlingsfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning, brochurer, hulning, hæftefri
hæftning, on demand-hæftning
DADF-kapacitet: 150 ark
ADF-type: Plade og DADF eller plade og RADF

•
•

Hastighedsinterval for A4-print i sort/hvid: 25-51 sider/min.
Scanningshastighed: 160 ipm

•
•
•

Printsprog: UFRII, PCL6
Tilbehør: Adobe PostScript 3
Printopløsning: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•
•

Velegnet til arbejdsgrupper i miljøer med gulvmodeller
Forbedrede sikkerhedsfunktioner omfatter systemverifikation ved
opstart og Syslog-data til tredjeparts-SIEM-integration
Automatisk certifikatvedligeholdelse beskytter mod malwareangreb
Øg produktiviteten med den intuitivt designede og
brugerdefinerbare Home UI-skærm
Opret automatisk professionelt udseende brochurer og
efterbehandlede dokumenter
Få adgang til internettet, og print PDF-filer via browseren
Forbedret mobilforbindelse med NFC, BLE og Canon PRINT
Business-app'en
Udnyt styrken i cloud'en med uniFLOW Online Express

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL ENHVER UDFORDRING

KERNE
Udfør rutinemæssige kontoropgaver
sikkert og nemt med minimal hardware,
indbygget software (herunder UFOE)
og tjenester, der tilbyder komplet
enhedsvedligeholdelse og -support.*

*S
 tandardtjenester inkluderer DMS
(Device Management Service) og Break Fix-

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE
HARDWARE

TJENESTER

Vælg skræddersyede løsninger til
ethvert forretningsbehov ved at
fjerne byrder fra printadministration.
Rådfør dig med Canon-eksperter
for at administrere jeres behov
med skræddersyede løsninger og
muligheder for Managed Services.

FORBEDRET
Øg ydeevnen med forbedringer
såsom efterbehandlingsfunktioner
og sikkerhedstilføjelser, f.eks. Data
Removal Service. Vælg løsninger til
at udvide cloud-funktionerne med
uniFLOW Online, herunder avanceret
scanning direkte med Google-konti.
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