Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“

PATIKIMI DAUGIAFUNKCIAI ĮRENGINIAI SU
UNIVERSALIOMIS VISO DOKUMENTŲ CIKLO
GALIMYBĖMIS

Itin produktyvūs A3 formato nespalviniai daugiafunkciai įrenginiai su patogiomis valdymo funkcijomis ir
sustiprintu dokumentų saugumu.

SAUGUMAS

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ
PRIJUNGIMAS

NAUDOJIMAS

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

DEBESIJOS
RYŠYS

Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“
SAUGUMAS
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Sistemos paleidimo metu vykdomi patikrinimai, ar nepakeistas
paleisties kodas, OS programinė aparatinė įranga ir MEAP
taikomosios programos
Papildomos priemonės kovoti su kenkėjiška programine įranga ir
programinė aparatinė įranga apima automatinį sertifikatų diegimą ir
trečiųjų šalių SIEM sistemos integraciją, kad būtų lengviau užtikrinti
jūsų tinklo spausdintuvų saugumą ir saugą
HDD šifravimo funkcija dabar diegiama standartiškai, ji automatiškai
užšifruoja pagrindinio įrenginio standžiajame diske saugomus duomenis
Centrinis saugumo nuostatų valdymas sumažina administratoriaus
darbo krūvį
Pasirinkite tapatybės nustatymą įrenginyje arba debesijoje ir su
„uniFLOW Online Express“ jums nereikės jokio papildomo serverio
Saugusis spausdinimas sustiprina dokumentų konfidencialumą
Užtikrinkite informacijos privatumą ir saugumą visame savo tinkle
su „IPsec“, prievadų filtravimo galimybėmis ir SSL technologija
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MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS
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Išplėstinės suasmeninimo funkcijos suteikia unikalią asmeninę
patirtį, pritaikytą pagal kiekvieno naudotojo poreikius
Integruota pradinė naudotojo sąsaja suteikia galimybę dažniausiai
naudojamoms funkcijoms įvairias nuostatas rinktis iš vieno meniu
Intuityvi naudotojo sąsaja dideliame ir jautriame spalviniame
jutikliniame ekrane, kuris naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS
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 abar įdiegta ir artimojo lauko ryšio (NFC) technologija
D
mobiliesiems įrenginiams
Naudojant programėlę „Canon PRINT Business“, galima spausdinti ir
rinktis įrenginius nuotoliniu būdu
„Bluetooth Low Energy“ (BLE) galima naudoti įvairioms funkcijoms,
kad įrenginiai galėtų palaikyti ryšį naudodami labai mažai energijos
BLE funkcija taip pat gali importuoti mobiliojo įrenginio nuostatas ir
adresų knygą į spausdintuvą
Spausdinimo užduočių nuostatas galima pakeisti per išmaniojo
telefono mobiliąją programėlę „Canon PRINT Business“
Palaikoma „Mopria“ / „Google Cloud Print“ / „Windows 10“

Įrenginį galima montuoti bet kur, todėl biurą galima įrengti kuo
optimaliau
3-iosios kartos įrenginiai turi ir naujo dizaino plokščią valdymo
skydelį, didesnius ekranus ir naujus veiksmus patogumui padidinti
Kompaktiškas apipavidalintuvas ir pasirenkamas skylamušis yra
laikomi viduje, kad užimtų mažiau vietos

DEBESIJOS RYŠYS

•

•
NAUDOJIMAS

Judesio jutiklių technologija pažadina įrenginį iš miego režimo
Nuskaitant automatiškai pašalinami tušti puslapiai
Dokumentų nuskaitymas ir konvertavimas į PDF failus su paieškos
funkcija, „Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“ formatus
Lengvas popierinių dokumentų fiksavimas su greitu vieno ciklo
nuskaitymu (DADF) ir išmaniais laikmenų tvarkymo pajėgumais,
pvz., tiekiamo lapų pluošto aptikimo, kad būtų galima greičiau
suskaitmeninti dokumentus
Tylusis apipavidalinimas mažiau trukdo darbuotojus, todėl nemažina
jų produktyvumo
Nuotolinė diagnostika ir pagalba padeda sumažinti išlaidas, nes
sumažėja prastovų laikas ir IT darbuotojai praleidžia mažiau laiko
spręsdami problemas
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 ebesijos pagrindu veikianti „uniFLOW Online Express“ padidina
D
dokumentų ir įrenginio saugumą
Įdiegimas vyksta greičiau ir paprasčiau, nes dabar įrenginiui
informaciją galima gauti iš debesies
MDS debesijos skydelio paslauga vienoje vietoje parodo surinktus
eksploatavimo duomenis
Sukurkite adresų knygos, įrenginio ir programų parametrų atsarginę
kopiją debesyje.

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas – tai intuityvių daugiafunkcių spausdintuvų, kurie padidina darbo procesų efektyvumą ir užtikrina maksimalų verslo saugumą, serija. „Unified Firmware
Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujausi atnaujinimai ir apsauga, ir pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose įrenginiuose

FAKTAI TRUMPAI
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Formatas: vienspalvis A3
Didžiausias popieriaus kasečių skaičius: 5
Įdedamo popieriaus talpa: 6 330 lapų
Apipavidalinimo galimybės: gretinimas, grupavimas,
poslinkis, susegimas, lankstinukas, skylamušis, susegimas
be sankabėlių, susegimas pagal poreikį
DADF talpa: 150 lapų
ADF tipas: tiglis ir DADF arba tiglis ir RADF

•
•

A4 nespalvinio spausdinimo greičio diapazonas:
25–51 psl./min.
Nuskaitymo sparta: 160 v./min.
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Spausdintuvo kalbos: UFRII, PCL6
Pasirenkama: „Adobe PostScript 3“
Spausdinimo raiška: 1 200 x 1 200
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Tinka darbo grupėms, įrenginys statomas ant grindų
Sustiprintos saugumo funkcijos, įskaitant sistemos patikrinimą
paleidimo metu ir „Syslog“ duomenis trečiųjų šalių SIEM integracijai
Automatiškai atnaujinami sertifikatai apsaugo nuo kenkėjiškų išpuolių
Didesnis produktyvumas su intuityvaus dizaino pritaikomu naudotojo
sąsajos pradžios ekranu
Galima automatiškai kurti profesionalios išvaizdos bukletus ir
apipavidalintus dokumentus
Interneto prieiga ir PDF failų spausdinimas per naršyklę
Geresnės mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybės su NFC, BLE ir
programėle „Canon PRINT Business“
Išnaudokite debesijos galią su „uniFLOW Online Express“

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

PAGRINDAS
Saugiai ir lengvai atlikite įprastus
biuro veiksmus, naudodami nedaug
aparatinės įrangos, integruotą
programinę įrangą, įskaitant UFOE, bei
visišką įrenginio palaikymą ir techninę
priežiūrą siūlančias paslaugas.
* Standartinės paslaugos apima DMS
(įrenginio valdymo paslaugą) ir „Break Fix“ (gedimų taisymą)

UŽSAKOMIEJI DARBAI
APARATINĖ
ĮRANGA

PROGRAMINĖ
ĮRANGA

PASLAUGOS

Pasirinkite bet kokiems verslo
poreikiams pritaikytus sprendimus
ir atsikratykite spaudinių tvarkymo
naštos. Pasitarkite su „Canon“
ekspertais, kaip valdyti didelius
jūsų poreikius specialiai pritaikytais
sprendimais ir paslaugų valdymo
parinktimis.

PAPILDYMAI
Padidinkite našumą tokiais
patobulinimais kaip apipavidalinimo
parinktys arba saugumo priedai,
pvz., duomenų šalinimo paslauga.
Pasirinkite sprendimus debesijos
galimybėms su „uniFLOW Online“
padidinti, įskaitant pažangų
nuskaitymą tiesiogiai su savo „Google“
paskyra.
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