Seria imageRUNNER ADVANCE 4500 III

NIEZAWODNE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
Z UNIWERSALNYMI I KOMPLEKSOWYMI
FUNKCJAMI OBSŁUGI DOKUMENTÓW

Niezwykle wydajne wielofunkcyjne urządzenia monochromatyczne A3 z łatwymi w obsłudze funkcjami
zarządzenia i rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo dokumentów.
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Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

Seria imageRUNNER ADVANCE 4500 III
BEZPIECZEŃSTWO:

•
•
•
•
•
•
•

W momencie uruchamiania system jest sprawdzany pod kątem
modyfikacji kodu rozruchowego, systemu operacyjnego,
oprogramowania sprzętowego i aplikacji MEAP
Dodatkowe środki ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
obejmują automatyczne rejestrowanie certyfikatów i integrację z
systemem SIEM innych firm w celu zapewnienia bezpieczeństwa
drukarek sieciowych
Funkcja szyfrowania dysku twardego jest teraz dostępna
standardowo i automatycznie szyfruje dane przechowywane na
dysku twardym jednostki centralnej
Centralna kontrola ustawień zabezpieczeń zmniejsza obciążenie
administratorów
Możliwość wyboru uwierzytelniania opartego na urządzeniu lub
chmurze, bez konieczności stosowania dodatkowego serwera,
dzięki uniFLOW Online Express
Funkcja bezpiecznego drukowania gwarantuje poufność
dokumentów
IPsec, filtrowanie portów i technologia SSL gwarantują prywatność i
bezpieczeństwo informacji w sieci
WYGODNA OBSŁUGA:

•
•
•

Zaawansowane opcje personalizacji umożliwiają wyjątkowe,
spersonalizowane użytkowanie, dostosowane do potrzeb
związanych z systemem pracy
Zintegrowana funkcja Home UI umożliwia użytkownikom wybieranie
różnych ustawień z jednego menu, zapewniając łatwiejszy dostęp
do często wykorzystywanych funkcji
Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym, szybko reagującym,
kolorowym ekranem dotykowym umożliwiającym obsługę w
sposób znany ze smartfonów

•
•
•
•

•
•

Czujnik ruchu wybudza urządzenie z trybu uśpienia
Automatyczne usuwanie pustych stron podczas skanowania
Skanowanie i przekształcanie dokumentów na pliki PDF z
możliwością wyszukiwania tekstu oraz na pliki programów
Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint
Bezproblemowa rejestracja dokumentów papierowych dzięki
szybkiemu skanowaniu jednoprzebiegowemu (DADF) i inteligentnej
obsłudze nośników, na przykład wykrywaniu wielu arkuszy,
przekłada się na szybsze przetwarzanie dokumentów na postać
cyfrową
Ciche wykańczanie nie przeszkadza w pracy, co sprzyja zachowaniu
wydajności pracowników
Zdalna diagnostyka i wsparcie pomagają zmniejszyć koszty
poprzez skrócenie czasu przestoju i czasu poświęcanego na
rozwiązywanie problemów związanych z IT

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA:

•
•
•

ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ:

•
•

ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI:

•
•
•
•
•
•

Urządzenie można zainstalować w dowolnym miejscu, co pozwala
na optymalne rozplanowanie biura
Urządzenia 3. edycji są również wyposażone w nowo
zaprojektowany, płaski panel sterowania, większe ekrany i nowe
opcje zwiększające funkcjonalność
Kompaktowy moduł wykańczający i opcjonalny dziurkacz znajdują
się wewnątrz urządzenia, co zapewnia oszczędność miejsca

•

 echnologia NFC (Near Field Communication) jest teraz dostępna
T
dla urządzeń przenośnych
Aplikacja Canon PRINT Business umożliwia zdalne drukowanie i
wybieranie urządzeń
Technologia Bluetooth Low Energy (BLE) może być teraz używana
do wielu funkcji, dzięki czemu urządzenia mogą komunikować się
przy bardzo małym poborze mocy
Funkcja BLE może również importować ustawienia i książkę
adresową urządzenia przenośnego do drukarki
Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia zadań drukowania,
korzystając z aplikacji mobilnej Canon PRINT Business w smartfonie
Obsługa Mopria / Google Cloud Print / Windows10

 parte na chmurze rozwiązanie uniFLOW Online Express uaktualnia
O
zabezpieczenia dokumentów i urządzeń
Instalacja jest szybsza i łatwiejsza ponieważ informacje można teraz
pobrać z chmury do urządzenia
Pulpit MDS Cloud zapewnia uporządkowany widok zebranych
danych operacyjnych

3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji to seria intuicyjnych drukarek wielofunkcyjnych, które usprawniają pracę, jednocześnie zapewniając Twojej firmie maksymalne bezpieczeństwo.
Zunifikowana platforma oprogramowania układowego (UFP) zapewnia dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, co daje użytkownikom większą wygodę korzystania z całej gamy produktów.

KILKA FAKTÓW
•
•
•
•
•
•

Format: monochromatyczna, A3
Maksymalna liczba kaset na papier: 5
Ilość papieru: 6330 arkuszy
Funkcje wykańczania: sortowanie, grupowanie,
przesunięcie, zszywanie, broszura, dziurkowanie,
zszywacz bezzszywkowy, zszywanie na żądanie
Pojemność podajnika DADF: 150 arkuszy
Typ podajnika ADF: płyta i podajnik DADF lub płyta i
podajnik RADF

•
•

Zakres szybkości druku monochromatycznego w
formacie A4: 25–51 str./min
Szybkość skanowania: 160 str./min

•
•
•

Języki druku: UFRII, PCL6
Opcjonalnie: Adobe PostScript 3
Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200

•
•
•
•
•
•
•
•

Model odpowiedni dla grup roboczych w miejscach, gdzie
urządzenie może stać na podłodze
Udoskonalone zabezpieczenia obejmują weryfikację systemu
podczas uruchamiania i integrację z systemami SIEM innych firm
Automatyczna aktualizacja certyfikatów chroni przed atakami
złośliwego oprogramowania
Większa wydajność dzięki intuicyjnie zaprojektowanemu ekranowi
interfejsu Home UI z możliwością dostosowania
Automatyczne tworzenie profesjonalnych broszur i wykończonych
dokumentów
Dostęp do Internetu i drukowanie plików PDF za pomocą
przeglądarki
Usprawniona łączność mobilna dzięki technologiom NFC, BLE i
aplikacji Canon PRINT Business
Wykorzystaj możliwości chmury dzięki uniFLOW Online Express

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

PODSTAWOWE
Wykonuj rutynowe czynności biurowe
łatwo i bezpiecznie, wbudowane
oprogramowanie, w tym UFOE, oraz
usługi wsparcia zapewniają pełną
obsługę i konserwację urządzeń*

*S
 tandardowe usługi obejmują zarządzenie
urządzeniami i naprawę awarii

SKROJONE NA MIARĘ
OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

Wybierz rozwiązania dostosowane do
potrzeb firmy, eliminując obciążenia
związane z zarządzaniem drukiem.
Skontaktuj się z ekspertami firmy
Canon, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat rozwiązań
dostosowanych do potrzeb klienta i
opcji usług zarządzania.

ULEPSZENIA
Większa wydajność dzięki ulepszeniom,
takim jak opcje wykańczania i
dodatkowe zabezpieczenia, np. usługa
usuwania danych. Wybierz rozwiązania,
które rozszerzą możliwości korzystania
z chmury dzięki uniFLOW Online,
w tym zaawansowane skanowanie
bezpośrednio przy użyciu konta
Google.
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