Séria imageRUNNER ADVANCE 4500 III

SPOĽAHLIVÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE
SO VŠESTRANNÝMI MOŽNOSŤAMI NA
KOMPLETNÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV

Vysoko produktívne čiernobiele multifunkčné zariadenia formátu A3 s možnosťami
správy jednoduchými na používanie a zlepšeným zabezpečením dokumentov.

ZABEZPEČENIE

MOBILNÉ PRIPOJENIE

ÚSTRETOVÉ
K POUŽÍVATEĽOM

KOMPAKTNÝ DIZAJN


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

PRIPOJENIE NA
CLOUD

Séria imageRUNNER ADVANCE 4500 III
ZABEZPEČENIE

•
•
•
•
•
•
•

Pri zapnutí sa spúšťajú systémové kontroly, ktoré kontrolujú zmeny
spúšťacieho kódu, operačného systému, firmvéru a aplikácií MEAP
Ďalšími opatreniami na boj proti škodlivému softvéru a firmvéru sú
integrácia automatickej registrácie certifikátov a systému SIEM od
iných výrobcov, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť sieťových
tlačiarní
Funkcia šifrovania na pevnom disku patrí k štandardnej výbave
a automaticky šifruje údaje uložené na pevnom disku hlavnej
jednotky
Vďaka centrálnemu ovládaniu bezpečnostných nastavení sa znižuje
pracovná záťaž správcu
Rozhodnite sa pre autentifikáciu priamo v zariadení alebo v cloude
bez potreby dodatočného servera vďaka softvéru uniFLOW Online
Express
Zabezpečenie tlače napomáha zvyšovať dôvernosť dokumentov
Zabezpečte bezpečnosť informácií a ochranu súkromia v rámci
svojej siete pomocou štandardov IPsec, možností filtrovania portov
a technológie TLS
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MOBILNÉ PRIPOJENIE:

•
•
•

ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

•
•
•

Pokročilé možnosti personalizácie poskytujú jedinečnú osobnú
skúsenosť prispôsobenú potrebám pracovného postupu každého
používateľa
Integrované domovské používateľské rozhranie Home UI
používateľom umožňuje vybrať si rôzne nastavenia pre často
používané funkcie v rámci jednej ponuky
Intuitívne užívateľské rozhranie ponúka veľkú, citlivú, farebnú
dotykovú obrazovku v štýle inteligentných telefónov

Technológia pohybového senzoru preberie zariadenie z režimu spánku
Automaticky odsúva prázdne stránky počas skenovania
Skenujte a konvertujte dokumenty do prehľadávateľných PDF
formátov, či formátov Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint
Ľahké zachytávanie papierových dokumentov pomocou rýchleho
jednoprechodového automatického podávača dokumentov pri
skenovaní (DADF) a manipulačné schopnosti inteligentných médií,
napríklad pri detekcii viacerých hárkov, pomáhajú zrýchliť proces
digitalizácie dokumentov
Tichý chod tlačiarne umožňuje zamestnancom pracovať bez
prerušení, čím sa udržiava ich produktivita
Diagnostika a pomoc na diaľku napomáhajú znižovať náklady
minimalizovaním prestojov a času stráveného riešením IT problémov

•
•
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KOMPAKTNÝ DIZAJN:

•
•
•

PRIPOJENIE NA CLOUD:

•
•

 echnológia komunikácie na krátke vzdialenosti (NFC) je odteraz
T
súčasťou mobilných zariadení
Aplikáciu Canon PRINT Business môžete použiť na tlač a výber
zariadení na diaľku
Nízkoenergetickú technológiu Bluetooth (BLE) môžete odteraz
používať pri mnohých funkciách, vďaka čomu budú môcť zariadenia
medzi sebou komunikovať pri veľmi malej spotrebe energie
Prostredníctvom funkcie BLE môžete tiež naimportovať nastavenia
a adresár zo svojho mobilného zariadenia priamo do tlačiarne
Používatelia majú možnosť vykonávať zmeny v nastaveniach
tlačových úloh cez svoj smartfón prostredníctvom mobilnej
aplikácie Canon PRINT Business
Podporuje tlač prostredníctvom služby Mopria/Google Cloud Print
alebo prostredníctvom systému Windows 10

Zariadenie môžete umiestniť kdekoľvek, vďaka čomu dosiahnete
optimálne priestorové usporiadanie v kancelárii
Zariadenia III. edície disponujú aj novo navrhnutým plochým
ovládacím panelom s väčšími obrazovkami a novými postupmi na
zlepšenie ich používania
Kompaktná dokončovacia jednotka a voliteľný dierovač sa
nachádzajú vo vnútri zariadenia, čím šetria miesto

•

 loudový softvér uniFLOW Online Express posúva úroveň
C
zabezpečenia dokumentov a zariadenia ešte vyššie
Informácie z cloudu možno aplikovať na zariadenie, vďaka čomu je
inštalácia rýchlejšia a jednoduchšia
Služba na informačnom paneli MDS Cloud má centralizované riadenie
na utriedené zobrazenie zozbieraných prevádzkových údajov

III edícia 3. generácie série imageRUNNER ADVANCE predstavuje rad intuitívnych multifunkčných tlačiarní, ktoré zjednodušujú efektívnosť pracovných postupov a poskytujú maximálne zabezpečenie pre váš podnik
Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
•
•
•
•
•
•

Formát: ČB A3
Maximálny počet papierových kaziet: 5
Vstupná kapacita na papier: 6 330 listov
Možnosti záverečných úprav: zakladanie, zoskupovanie,
ofset, zošívanie, brožúra, dierovanie, zošívanie bez sponiek
(ECO) zošívanie na požiadanie
Kapacita obojstranného automatického podávača
dokumentov: 150 listov
Typ automatického podávača dokumentov: predlohové
sklo a obojstranný automatický podávač dokumentov
(DADF) alebo predlohové sklo a reverzný automatický
podávač dokumentov (RADF)

•
•

Rozsah rýchlosti čiernobielej tlače formátu A4:
25 – 51 str./min
Rýchlosť skenovania: 160 obr./min

•
•
•

Jazyky tlačiarne: UFRII, PCL6
Voliteľné: Adobe PostScript 3
Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodná pre pracovné skupiny s umiestnením na podlahu
Medzi vylepšené funkcie zabezpečenia patrí overenie systému pri
štarte a údaje Syslog pre integráciu systému SIEM od iných výrobcov
Aktualizácia automatického certifikátu chráni pred útokmi škodlivého
softvéru
Zvýšte svoju produktivitu s intuitívne navrhnutou a prispôsobiteľnou
domovskou obrazovkou používateľského rozhrania Home UI
Užite si automatické vytváranie profesionálne vyzerajúcich brožúr
a hotových dokumentov
Pripojte sa na internet a tlačte súbory PDF priamo z prehliadača
Vylepšené mobilné pripojenie vďaka technológiám NFC, BLE
a aplikácii Canon PRINT Business
Využite silu Cloudu vďaka riešeniu uniFLOW Online Express

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné a bezproblémové
vykonávanie bežných kancelárskych
úkonov s minimálnym hardvérom,
vstavaným softvérom s riešením
uniFLOW Online Express a službami,
ktoré ponúkajú kompletnú údržbu
a podporu zariadení.*
*B
 alík štandardných služieb obsahuje služby DMS
(Služba na správu zariadenia) a Break Fix

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

Vyberte si riešenia šité na mieru
akýmkoľvek potrebám svojho podniku
tým, že odstránite bremená súvisiace so
správou tlače Obráťte sa na odborníkov
spoločnosti Canon, a poraďte sa
s nimi o tom, ako splniť vaše rozsiahle
požiadavky pomocou riešení na mieru
a možností spravovaných služieb

VYLEPŠENÁ VERZIA
Zvýšte výkon pomocou vylepšení, akými
sú podávače a dokončovacie zariadenia
a doplnky zabezpečenia, napr. Služba na
odstraňovanie údajov. Vyberte si riešenia
na rozšírenie možností cloudu vďaka
softvéru uniFLOW Online s pokročilým
skenovaním priamo s vaším kontom
v službe Google
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