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HÖG KVALITET,
EFFEKTIV OCH PÅLITLIG
A3-multifunktionsenheter för svartvita dokument med intuitiv
användbarhet och integrerad säkerhet.
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KOSTNADSHANTERING

MOLNANSLUTNING

imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serien
•

SÄKERHET

•
•
•
•
•
•
•
•

Verifierat systemet vid startprocesskontroller har implementerats för
modifieringar av startkoden, inbyggd programvara för operativsystem
och MEAP-program
Funktionen kryptering av hårddisk är numera standard och krypterar
automatiskt data lagrade på huvudenhetens hårddisk för att hjälpa till
att förhindra dataläckor
Säkerhetsinställningar kan styras i linje med verksamhetens
säkerhetspolicyer
Välj mellan enhetsbaserad eller molnbaserad autentisering, utan
behovet av ytterligare en server, med uniFLOW Online Express
Säker utskrift förbättrar dokumentsekretessen
Säkerställ informationssekretess och säkerhet i hela nätverket med
IPsec, portfiltreringsfunktioner och SSL-teknik
Säker mobil utskrift som standard
Automatisk certifikatregistrering och SIEM-systemintegration bidrar
också till att skydda nätverksskrivare
PRODUKTIVITET

•
•
•
•
•
•
•

Stor, responsiv touchskärm med förbättrade Home UI-funktioner som
bland annat kommer ihåg dina tidigare användarprofilsinställningar för
att skapa en unik, personlig upplevelse och möta enskilda
arbetsflödesbehov
Ultraljudsbaserade rörelsesensorer möjliggör snabb, automatisk
återställning från viloläge
Skyddsmekanismen med skärmaskin gör det enklare att ta bort
papper som fastnat
Förbättrad pålitlighet vid utskrift med en sensor för avkänning av
dubbelinmatning
Praktisk funktion för att häfta på begäran
Tar automatiskt bort tomma sidor vid scanning
Scanna och konvertera dokument till sökbara PDF-filer, Microsoft®
Word och Microsoft® PowerPoint

•

Snabba upp processen med att digitalisera dokument med snabb
scanning i ett svep (DADF) och smart mediehantering som avkänning
av dubbelinmatning
Stöd för industristandarder som Apple Airprint® och Mopria®
INTEGRERING:

•
•
•
•
•
•

3rd Edition-enheter integreras smidigt med befintliga
nätverk, till exempel passar säkerhetsautentisering med kunddatabaser
Varje skrivare kan även integreras naturligt med Canon PRINT Business
och andra appar
Nära integrering med uniFLOW Online Express, ett molnbaserat
utskriftshanteringssystemet som tillhandahåller omfattande spårningsoch rapporteringsfunktioner från ett centralt webbaserat system
Canons MEAP-plattform optimerar processer genom integrering med
en mängd kraftfulla lösningar för dokument-, inläsnings- och
utskriftshantering, till exempel uniFLOW
Canons verktyg för enhetshantering ger en central kontrollpunkt över
alla maskiner, uppgraderar enheter, kontrollerar enhetsstatus och
förbrukningsartiklar, stänger av enheter via fjärrstyrning, registrerar
mätvärden och hanterar adressböcker och skrivardrivrutiner
Stöder bransch- och nätverksstandarder, dvs. PCL och Adobe
PostScript för smidig integrering
ANVÄNDARUPPLEVELSE:

•
•

Förbättrad Home UI ger användarna möjlighet att välja olika
inställningar från en enda meny
Den 10,1-tum stora touchskärmen har funktioner för att bläddra, nypa
och dra och släppa

•
•
•
•
•

Tonern fördelas snabbt och jämnt till trumman för att garantera
optimal bildkvalitet
Dubbelomslaget ger snabb och stabil utskrift med minimala ränder,
spill och fläckar
pO-tonern ger jämnare täckande, svarta nyanser och smidigare raster
Tekniken för noggrann bildsegmentering identifierar text- och
bildpixlar exakt i en scannad bild
Automatisk graderingsjustering justerar tonerdensiteten digitalt för
exakt punktplacering
KOSTNADSHANTERING:

•
•
•
•
•
•

”Återstående dagar” visas i användargränssnittet, vilket gör det enkelt
att planera underhåll
Teknik som utformats för att minska den totala kostnaden för utskrifter
Spårning av användaraktivitet ger insyn i utskriftsbeteende
Tillämpa regler och begränsa användning på funktionsnivå av
användare
Fjärrdiagnostik och -hjälp hjälper till att minska kostnaderna genom
att minimera driftstopp och tiden som IT behöver för att lösa problem
Fjärrstyrd och centraliserad maskinhantering förenklar IT-hanteringen
av enheter och system
MOLNANSLUTNING:

•
•
•

3rd Edition-enheter kan nu pausa utskriftsjobb och skicka vidare till
andra maskiner för utskrift
Ökad administratörskontroll via MDS Cloud-instrumentpanelstjänsten
Ställ in Wi-Fi för direkt anslutning med hjälp av iOS-kameraappen som
standard eller CPB-kamerafunktionen

BILDKVALITET:

•
•

Integrerad gammakorrigeringsfunktion och justeringar av grå
ljusstyrka/kontrast förbättrar användbarheten för inställningarna av
täthetsjustering
En laserenhet med åtta strålar med exakt bildhantering av punkter

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition är en serie med intuitiva multifunktionsskrivare som effektiviserar arbetsflödet samtidigt som den ger ditt företag maximal säkerhet. Den enhetliga plattformen för
inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgraderingar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela portföljen.

KORTA FAKTA
•
•
•
•
•
•

Format: A3 i svartvitt
Maximalt antal papperskassetter: 5
Pappersinmatningskapacitet: 7 700 ark
Efterbehandlingsfunktioner: sortera, gruppera, förskjuta,
häfta, sadelhäftning, hålslag, professionell hålslag, omslag,
C- och Z-vikning, klammerfri häftning, häfta på begäran,
trimmer, inre trimmer
ADF-kapacitet: 300 ark
ADF-typ: glasskiva och DADF

•
•

Utskriftshastighet för A4 i svartvitt: 55–75 sidor/minut
Scanningshastighet: 240 sidor/minut

•
•

Skrivarspråk: UFRII, PCL6
Tillval: Adobe PostScript 3, EFI Fiery extern server

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ämplig för stora arbetsgrupper eller avdelningar med golvutrymme
L
Förbättrade säkerhetsfunktioner, bland annat systemverifiering vid
start och Syslog-data för SIEM-integrering från tredje part
Automatisk certifikatuppdatering skyddar mot attacker från skadlig
programvara
Skapa professionella rapporter, broschyrer, nyhetsbrev, handböcker,
offerter och kontrakt med flexibla efterbehandlingsalternativ som
professionell hålslagning, vikning, omslag samt häftning och
tillverkning av broschyrer
Förbättrad Home UI effektiviserar användarupplevelsen och ökar
produktiviteten
De Fiery-baserade imagePASS-Y3-styrenheterna som tillval förbättrar
bearbetning, jobbhantering, automatiserade arbetsflöden och ger
verklighetstrogen färgåtergivning
Anslut till internet och skriv ut PDF-filer via webbläsaren
Enastående utskriftshastighet på upp till 75 sidor/minut i svartvitt
Fixeringsteknik, pO-toner och innovativt viloläge bidrar till lägre total
energiförbrukning

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

KÄRNA
Utför rutinuppgifter på kontoret
säkert och enkelt, med minsta möjliga
hårdvara, inbäddad programvara med
bland annat UFOE och tjänster som
erbjuder fullständigt enhetsunderhåll
och -support.*
*S
 tandardtjänster omfattar DMS
(enhetshanteringstjänst) och behovsstyrda tjänster

BEPRÖVAD
PROGRAMVARA
MASKINVARA

TJÄNSTER

Välj skräddarsydda lösningar för
alla verksamhetsbehov genom att
ta bort utskriftshanteringsbördan.
Rådgör med Canons experter för att
hantera dina omfattande krav, med
skräddarsydda lösningar och alternativ
för hanterade tjänster.

FÖRBÄTTRAD
Öka prestandan med förbättringar
som efterbehandlingsalternativ
och säkerhetstilläggstjänster, t.ex.
databorttagningstjänst. Välj lösningar
för att utöka molnfunktionerna
med uniFLOW Online, bland annat
avancerad scanning direkt med ditt
Google-konto.
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