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LUOTETTAVAT MONITOIMILAITTEET
KATTAVILLA JA MONIPUOLISILLA
ASIAKIRJOJEN HALLINTAOMINAISUUKSILLA

Tehokkaat A3-mustavalkomonitoimilaitteet tarjoavat helppokäyttöisten
hallintaominaisuuksien lisäksi edistyksellisen asiakirjojen suojauksen.

LIITETTÄVYYS
PILVEEN

TIETOTURVA

MOBIILIYHTEYDET

KÄYTTÖKOKEMUS

KOMPAKTI MUOTOILU


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP
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Järjestelmän varmistus käynnistyksen yhteydessä (Secure Boot)
tarkistaa käynnistyskoodin, käyttöjärjestelmän, laiteohjelmiston ja
MEAP-sovellusten muutokset.
Lisätoimenpiteitä haittaohjelmien torjuntaan tarjoavat varmenteiden
automaattinen rekisteröinti sekä 3. osapuolen SIEM-järjestelmään
integrointi (Syslog-tuki), jotka pitävät verkkotulostimet turvassa.
Kiintolevyjen salaustoiminto on nyt vakiona, ja se salaa
automaattisesti pääyksikön kiintolevylle tallennetut tiedot.
Suojausasetusten keskitetty hallinta keventää järjestelmänvalvojan
työkuormaa.
Valitse laitepohjainen todennus tai pilvipohjainen uniFLOW Online
Express keskitetyllä hallinnalla
Turvatulostus turvaa asiakirjojen luottamuksellisuuden
Varmista tietojen yksityisyys ja suojaus koko verkossa IPsec-tekniikalla,
porttien suodatuksella ja SSL-salauksella.
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Edistyneet mukautusvaihtoehdot tarjoavat henkilökohtaisen
käyttökokemuksen käyttäjän työnkulkutarpeiden mukaan
Integroidussa aloitusnäytössä käyttäjä voi valita eri asetuksia usein
käytetyille toiminnoille yhdestä valikosta.
Intuitiivisen käyttöliittymän suuri ja nopeasti reagoiva
värikosketusnäyttö helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä

KOMPAKTI MUOTOILU
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MOBIILIYHTEYS
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Laite vaatii vain vähän tilaa, mikä tekee toimiston järjestelystä
helppoa.
3rd Edition -laitteissa on myös uusittu käyttöpaneeli, jossa on
käytettävyyttä parantavia uusia toimintoja.
Kompakti viimeistelijä ja valinnainen rei’itin on asennettu laitteen
sisään, mikä säästää tilaa.

PILVIYHTEYDET
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KÄYTTÖKOKEMUS

•
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Liiketunnistintekniikka herättää laitteen lepotilasta ja lyhentää
odotusaikaa
Automaattinen tyhjien sivujen poistaminen skannauksen aikana
Asiakirjat voidaan skannata ja muuntaa eri tiedostomuotoihin, kuten
hakukelpoinen PDF, Microsoft® Word -asiakirja ja Microsoft®
PowerPoint -esitys.
Paperimuotoisten asiakirjojen nopea skannaus yhdellä pyyhkäisyllä
(kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella) ja älykkäät
materiaalinkäsittelyominaisuudet, kuten usean arkin syötön
tunnistus, nopeuttavat asiakirjojen digitalisointia
Hiljaiset viimeistelytoiminnot eivät häiritse työntekijöitä ja antavat
heidän keskittyä työtehtäviinsä.
Etävianmääritys ja tuki vähentävät käyttökatkoja ja huoltoihin
kuluvaa aikaa, joten kustannukset pysyvät hallinnassa

 ilvipohjainen uniFLOW Online Express auttaa asiakirjan ja laitteen
P
tietoturvassa. Vaatii aktivoinnin.
Asennus on nopeaa ja helppoa näytön asennuspainikkeen ansiosta.
Varmuuskopioi osoitekirjat sekä laite- ja sovellusasetukset pilveen.

 ukee NFC-tekniikkaa mobiililaitteiden käytössä
T
Canon PRINT Business -sovelluksella voidaan tulostaa ja valita
laitteita etäältä.
Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa voidaan nyt käyttää
monissa toiminnoissa, ja se mahdollistaa laitteiden välisen
tiedonsiirron hyvin vähäisellä virralla.
BLE-toiminto voi myös tuoda mobiililaitteen asetukset ja
osoitekirjan tulostimeen.
Käyttäjät voivat muuttaa tulostustöiden asetuksia käyttämällä
Canon PRINT Business -mobiilisovellusta älypuhelimellaan.
Tuettuna Mopria/Google Cloud Print/Airprint.

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition on intuitiivisten monitoimitulostimien valikoima, joka suoraviivaistaa työnkulkuja ja tarjoaa parasta mahdollista tietoturvaa yrityksellesi. Unified Firmware Platform (UFP)
-alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko tuotevalikoimassa.
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Tyyppi: A3-mustavalko
Paperikasettien enimmäismäärä: 5
Paperikapasiteetti: 6 330 arkkia
Viimeistelyominaisuudet: lajittelu, ryhmittely, offset,
nidonta, vihko, rei'itys, niititön nidonta, manuaalinen nidonta
Kaksipuolisen arkinsyöttölaitteen kapasiteetti: 150 arkkia
Automaattisen arkinsyöttölaitteen tyyppi: valotustaso ja
DADF (kerralla molemmat puolet lukeva) tai valotustaso ja
RADF (automaattisesti kääntävä)
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A4-mustavalkotulostuksen nopeus: 25/35/45/51 sivua
minuutissa mallikohtaisesti
Skannausnopeus: 160 kuvapintaa minuutissa (ipm)
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Tulostinkielet: UFRII, PCL6
Valinnainen: Adobe PostScript 3
Tulostustarkkuus: 1 200 x 1 200
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Sopii etenkin pienille ja keskikokoisille työryhmille
Parannettuja suojausominaisuuksia ovat järjestelmän varmistus
käynnistyksen yhteydessä (Secure Boot) sekä Syslogjärjestelmälokitiedot 3. osapuolen SIEM-integrointiin.
Automaattinen varmenteen päivitys helpottaa ylläpitoa ja suojaa
haittaohjelmilta.
Lisää tuottavuutta intuitiivisesti suunnitelulla ja mukautettavalla
aloitusnäytöllä.
Ammattitasoisten vihkojen luominen ja viimeistely onnistuu helposti
viimeistelyoptioilla.
Internetin käyttö ja PDF-tiedostojen tulostaminen selaimen kautta.
Parempi mobiiliyhteys NFC:n, BLE:n ja Canon PRINT Business
-sovelluksen kanssa.
Hyödynnä pilvipohjaisen uniFLOW Online Express -ratkaisun edut

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN HAASTEESEEN

YDIN
Tee perustoimistotöitä turvallisesti ja
helposti. Laitteistomäärä pysyy kurissa,
ja hyödyt monipuolisesta ohjelmistosta
(kuten uniFLOW Online Express)
sekä kattavista laitteen huolto- ja
tukipalveluista.*
*V
 akiopalvelut sisältävät DMS-laitehallintapalvelun
(Device Management Service) sekä korjauspalvelun.

RÄÄTÄLÖITY
OHJELMISTO
LAITTEISTO

PALVELUT

Valitse räätälöidyt ratkaisut eri
liiketoimintatarpeisiin ja poista
tulostuksenhallintaan liittyvät rasitteet.
Ota yhteyttä Canonin asiantuntijoihin
ja keskustele omista vaatimuksistasi,
räätälöidyistä ratkaisuista ja
hallinnoiduista palveluista.

LISÄOMINAISUUDET
Tehosta suorituskykyä
viimeistelytoiminnoilla ja
tietoturvaratkaisuilla, kuten tietojen
poistopalvelulla. Valitse ratkaisuja,
jotka laajentavat pilvitoimintoja
uniFLOW Onlinen kanssa, kuten
edistynyt skannaus suoraan Google
Driveen.
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