Řada imageRUNNER ADVANCE C7500 III

KVALITNÍ KOMUNIKACE
S VYNIKAJÍCÍMI BARVAMI
Vysoce rychlý, velkoobjemový a vysoce výkonný barevný tisk na
formát A3 s pokročilou produktivitou a zabezpečením.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Řada imageRUNNER ADVANCE 7500 III
•

ZABEZPEČENÍ

•
•
•
•
•
•

Kontrola ověření integrity systémů při procesu spouštění je
integrována za účelem detekce změn spouštěcího kódu, operačního
systému, firmwaru a aplikací MEAP
Automatická registrace certifikátů a integrace systému SIEM také
pomáhá zajišťovat bezpečnost síťových zařízení
Vyberte si možnost ověřování přes zařízení nebo v cloudu bez nutnosti
použití dalšího serveru pomocí řešení uniFLOW Online Express
Zabezpečený tisk přispívá k ochraně důvěrných dokumentů
Zajištění ochrany informací a bezpečnosti sítě díky protokolu IPsec,
filtrování IP a MAC adres a technologii TLS
Snížení rizika spojeného se správou citlivých informací a ochranou
údajů (osobně identifikovatelné údaje) díky ochraně před ztrátou dat
a kontrole tisku, kopií, skenů a faxů prostřednictvím kombinace řešení
imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express a uniFLOW

•

•
•
•
•
•
•

Pokročilé přizpůsobení umožňuje vytvoření jedinečného osobního
prostředí splňujícího požadavky na pracovní postup všech uživatelů
Vylepšené základní uživatelské rozhraní, které se ovládá podobně
jako smartphone, umožňuje uživatelům vybrat různá nastavení
z jedné nabídky a zvýšit tak efektivitu pracovního postupu
Snímač pohybu probudí zařízení z režimu spánku
Eco nastavení upravuje režim probuzení ze spánku z důvodu
zvýšení rychlosti
Praktická funkce sešívání na vyžádání
Možnost automatického vynechání prázdných stránek při skenování
Možnost skenování a převádění dokumentů do prohledávatelných
souborů PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint

•
•

INTEGRACE:

•
•
•

PRODUKTIVITA

•

Snadná digitalizace papírových dokumentů pomocí rychlého
jednoprůchodového skenování (DADF) a chytré funkce pro
manipulaci s médii, např. detekce podání více listů pro rychlý
převod dokumentů do digitální podoby
Podpora zavedených standardů, jako jsou technologie Apple
AirPrint® a Mopria®

•

SPRÁVA TISKOVÉHO PRACOVIŠTĚ:

 zká integrace do uniFLOW Online Express, cloudového systému
Ú
pro správu tisku, poskytujícího široké možnosti sledování
a reportování prostřednictvím centrálního webového systému
Platforma MEAP společnosti Canon nabízí možnost integrace do
zařízení výkonných řešení správy dokumentů, digitalizace a výstupu,
jako je např. uniFLOW
Pomocí nástrojů správy zařízení (iWMC) od společnosti Canon lze
centrálně ovládat celou pracovní skupinu aktualizovat zařízení,
sledovat stav zařízení a spotřebních materiálů, vypnout zařízení na
dálku, odečítat stav počítadel a spravovat adresáře a ovladače tiskáren
Další funkce lze integrovat pomocí budoucích upgradů systému
prostřednictvím platformy s jednotným firmwarem (UFP)

•
•
•
•
•

KVALITA OBRAZU:

•
•
•
•

Funkce VF (Vertical Flow) a postupné chlazení umožňují stabilnější
zásobování tonerem a zabraňují tomu, aby se zvyšovala teplota
v okolí vývojové jednotky.
Jednotka ITB s vyšší přenosovou rychlostí je součástí zařízení, čímž
se zvyšuje rozptyl toneru a vylepšuje účinnost přenosu toneru na
papír

 íky sledování aktivity uživatele lze rozpoznat tiskové úlohy
D
Možnost zavést pravidla a omezit použití na úrovni funkcí podle
uživatele
Díky intuitivním videím pro uživatelskou údržbu a oznámením o
stavu zařízení, která předem upozorňují na doplnění spotřebního
materiálu, je možné zefektivnit jeho provoz
Zavedená spolehlivost značky Canon a vyspělá tisková technologie
poskytují kvalitní výstup, který splňuje potřeby vytížených oddělení
Omezte odpad na minimum prostřednictvím oboustranného tisku,
bezpečného tisku, pozastavení tiskových úloh, náhledu a změn
nastavení tisku na zařízení, abyste dosáhli požadovaných výsledků
při prvním tisku

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU:

Technologie V2 od společnosti Canon podporuje ještě širší škálu
barev (barevnou škálu) než předchozí modely, čímž zajišťuje ostřejší
a živější snímky
Červený multilaser laserové jednotky používá jako zdroj světla laser
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting LASER)
24 vícenásobných paprsků umožňuje vysoké rozlišení až 2 400 dpi
Tonery CV pro stabilní a vysoký výkon

•
•
•

Snadné řízení správy tisku a nákladů pomocí našeho
zabezpečeného cloudového řešení uniFLOW Online*.
Řešení uniFLOW Online* umožňuje integraci se všemi stávajícími
zařízeními, která umožňují intuitivní tisk a skenování odkudkoli na
základě ověření uživatele
Řešení uniFLOW na místě* pomáhá se správou tiskových zařízení,
kontrolou nákladů a umožňuje větší flexibilitu pracovní síly

* Není součástí standardní výbavy

Zařízení imageRUNNER ADVANCE GEN 3 III. edice představuji řadu intuitivně navržených multifunkčních zařízení které zjednodušují efektivitu pracovních postupů a poskytují vaší firmě maximální bezpečnost.
Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia.

RYCHLÝ PŘEHLED
•
•
•
•

•
•

Formát: barevný formát A3
Maximální počet zásobníků na papír: 7
Vstupní kapacita papíru: 9 300 listů
Možnosti konečných úprav: kompletování, seskupování,
posouvání, sešívání, sedlové sešití, děrování (více vzorů),
oříznutí, vkládání a skládání (skládání typu C a Z,
skládání na půl, dvojité rovnoběžné skládání,
harmonikové skládání typu Z), sešívání bez svorek (ECO)
sešívání na vyžádání
Kapacita automatického podavače: 300 listů
Typ automatického podavače: plochý skener a DADF

•
•

Rozsah rychlosti barevného tisku formátu A4:
65 až 80 str./min
Rychlost skenování: 240 obr./min.

•
•
•

Jazyky tiskárny: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Volitelné: integrovaný ovladač EFI Fiery
Rozlišení tisku: 2 400 x 2 400

•
•
•
•
•
•
•
•

 hodné pro kancelářská prostředí, která kladou důraz na špičkové
V
provedení a pro které představuje kvalita výstupu důležitý faktor
Vylepšené funkce zabezpečení zahrnují ověření integrity systému
při spuštění a integraci systému SIEM
Zvýšení produktivity pomocí intuitivně navrženému
a přizpůsobitelnému uživatelskému rozhraní
Vždy syté barvy toneru CV pomáhají dosáhnout ohromující
konzistence a věrnosti barev na nejrůznějších médiích, a to
i v prostředí s vysokými nároky na tisk
Profesionálně vypadající dokumenty s možností flexibilních
konečných úprav, jako je profesionální děrování, skládání, vkládání
dokumentů, sešívání a tvorba brožur
Volitelné ovladače imagePASS-B2 založené na softwaru Fiery
vylepšují zpracování, správu úloh, automatizaci pracovního postupu
a přesnou reprodukci barev
Ušetřete náklady na přenos faxových zpráv díky volitelné
technologii FoIP
Možnost a integrace mincového prodejního modulu

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

KLÍČOVÉ
Provádějte běžné kancelářské operace
bezpečně a snadno, s minimálním
počtem hardwarových zařízení, tně
zapojení do uniFLOW Online Express
a službami nabízejícími kompletní
údržbu a podporu zařízení.*
*S
 tandardní služby zahrnují DMS
(Device Management Service) a Break Fix

NA MÍRU
SOFTWARE
HARDWARE

SLUŽBY

Vyberte řešení na míru pro potřeby
jakékoli firmy tím, že odstraníte zátěž
spojenou se správou tisku. Požádejte
odborníky ze společnosti Canon, aby
vám pomohli spravovat vaše rozsáhlé
požadavky pomocí řešení na míru
a možností spravovaných služeb.

VYLEPŠENÉ
Zvyšte výkon pomocí vylepšení,
jako jsou možnosti dokončování
a doplňky zabezpečení, např. Služba
odstranění dat. Vyberte řešení pro
rozšíření možností cloudu pomocí
řešení uniFLOW Online, včetně
pokročilého skenování přímo
prostřednictvím vašeho účtu Google.
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