Σειρά imageRUNNER ADVANCE C7500 III

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υψηλή ταχύτητα, μεγάλος όγκος παραγωγής, υψηλές επιδόσεις: έγχρωμη εκτύπωση A3 με προηγμένη
παραγωγικότητα και ασφάλεια.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 7500 III
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
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Διεξαγωγή ελέγχων κατά την εκκίνηση του πιστοποιημένου συστήματος
για την αποτροπή τροποποιήσεων στον κώδικα εκκίνησης, το λειτουργικό
σύστημα, το firmware και τις εφαρμογές MEAP
Αυτόματη εγγραφή πιστοποιητικών και ενοποίηση με συστήματα SIEM,
που συμβάλλει στην ασφάλεια και στην προστασία των εκτυπωτών
δικτύου
Επιλογή μεταξύ ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο συσκευής και σε επίπεδο
cloud, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου διακομιστή, με το uniFLOW Online
Express
Ασφαλής εκτύπωση που επαυξάνει την προστασία της εμπιστευτικότητας
των εγγράφων
Προστασία του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας σε όλο
το δίκτυο με το πρωτόκολλο IPsec, τις δυνατότητες φιλτραρίσματος
θυρών και την τεχνολογία SSL
Άμβλυνση του κινδύνου που σχετίζεται με τη διαχείριση των ευαίσθητων
πληροφοριών και το απόρρητο των δεδομένων (δεδομένα PII), χάρη στις
κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες Πρόληψης απώλειας δεδομένων και
καταγραφής των δραστηριοτήτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και
φαξ με το imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express σε
συνδυασμό με το uniFLOW
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ

•
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Προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν μια μοναδική
και προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες ροής εργασιών
κάθε χρήστη
Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας με Αρχική σελίδα και εύκολο χειρισμό
τύπου smartphone, που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν διάφορες
ρυθμίσεις από ένα μόνο μενού, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της ροής
εργασιών
Τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που επαναφέρει τη συσκευή από την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας
Οικολογική επαναφορά που ρυθμίζει την επαναφορά από την κατάσταση
αναστολής λειτουργίας για μεγαλύτερη ταχύτητα
Βολική λειτουργία Συρραφής κατ’ απαίτηση
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Αυτόματη αφαίρεση κενών σελίδων κατά τη σάρωση
Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε μορφή PDF με δυνατότητα
αναζήτησης στο περιεχόμενο, Microsoft® Word και Microsoft® PowerPoint
Εύκολη καταγραφή έντυπων εγγράφων χάρη στη γρήγορη σάρωση με ένα
πέρασμα (DADF) και τις έξυπνες δυνατότητες χειρισμού υλικών, όπως η
ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων, για γρήγορη ψηφιοποίηση των
εγγράφων
Υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως τα Apple Airprint® και Mopria®

•
•

Διάταξη VF (Vertical Flow, κατακόρυφης ροής) και ψύξη της μονάδας
εμφάνισης για πιο σταθερή παροχή του γραφίτη και αποτροπή της
αύξησης της θερμοκρασίας γύρω από τη μονάδα εμφάνισης
Μονάδα ITB (ενδιάμεσος ιμάντα μεταφοράς) υψηλής μεταφορικής
ικανότητας στη στάνταρ διαμόρφωση του συστήματος, που αυξάνει τη
διασπορά του γραφίτη και βελτιώνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας
μεταφοράς του γραφίτη στο χαρτί
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ:

ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ:

•
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•
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 ψογη ενοποίηση με το uniFLOW Online Express, ένα σύστημα διαχείρισης
Ά
παραγωγής που βασίζεται στο cloud και παρέχει εκτενείς δυνατότητες
παρακολούθησης και κατάρτισης αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα
που βασίζεται σε τεχνολογίες του Web
Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των
διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών λύσεων
διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως το uniFLOW
Εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon (iWMC) που σας προσφέρουν
ένα κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων σας –
αναβάθμιση και έλεγχος της κατάστασης των συσκευών και των
αναλώσιμων, απενεργοποίηση συσκευών από απόσταση, καταγραφή των
τιμών των μετρητών και διαχείριση των βιβλίων διευθύνσεων και των
προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή
Δυνατότητα ενοποίησης πρόσθετης λειτουργικότητας μέσω μελλοντικών,
αναβαθμισμένων εκδόσεων της Ενοποιημένης πλατφόρμα firmware
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ:

•
•
•
•

 αταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, η οποία αποκαλύπτει τη
Κ
συμπεριφορά τους στον τομέα της παραγωγής εκτυπώσεων
Εφαρμογή πολιτικών και περιορισμός της χρήσης σε επίπεδο λειτουργιών
ανά χρήστη
Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας,
με κατανοητά βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και
ειδοποιήσεις για την κατάσταση του συστήματος, ώστε να
προλαμβάνονται οι ελλείψεις αναλωσίμων
Η χαρακτηριστική αξιοπιστία των προϊόντων Canon, σε συνδυασμό με τις
τεχνολογίες των βασικών μηχανισμών των συστημάτων, καλύπτουν τις
ανάγκες των πολυάσχολων τμημάτων προσφέροντας υψηλή ποιότητα
Ελαχιστοποίηση της σπατάλης με την προεπιλεγμένη εκτύπωση δύο
όψεων, την ασφαλή εκτύπωση και τη δυνατότητα διακράτησης των
εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπησής τους και αλλαγής των ρυθμίσεων
εκτύπωσης στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά
αποτελέσματα από την πρώτη εκτύπωση

Τεχνολογία έγχρωμης απεικόνισης Canon V , που υποστηρίζει ακόμη πιο
ευρεία γκάμα (χώρο) χρωμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα,
για ζωντανές εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια
Μονάδα πολλαπλού κόκκινου λέιζερ που χρησιμοποιεί φωτεινή πηγή
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
24 ακτίνες λέιζερ για έξοδο υψηλής ποιότητας στα 2.400dpi
Σταθερά υψηλή απόδοση από τον γραφίτη CV
2
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Ευκολότερες διαδικασίες διαχείρισης των εκτυπώσεων και ελέγχου του
κόστους με το uniFLOW Online*, την ασφαλή λύση της Canon που
βασίζεται στο cloud
Το uniFLOW Online* ενοποιείται με όλες τις υφιστάμενες συσκευές,
επιτρέποντας με έξυπνο τρόπο την εκτύπωση και τη σάρωση από
οπουδήποτε, μετά από έλεγχο ταυτότητας του χρήστη
Το uniFLOW on premise* είναι μια λύση για τη διαχείριση του συνόλου των
συστημάτων και τον έλεγχο του κόστους, παρέχοντας ταυτόχρονα
ευελιξία στο προσωπικό

* Δεν διατίθεται στη βασική διαμόρφωση

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης περιλαμβάνει έξυπνους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών οι οποίοι βελτιστοποιούν τις ροές εργασιών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια για την επιχείρησή σας. Η ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και
χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια προϊόντων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
•
•
•
•

•
•

Μορφή: Έγχρωμο σύστημα A3
Μέγιστος αριθμός Συρταριών χαρτιού: 7
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 9.300 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας: Σελιδοποίηση,
Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή στη ράχη,
Διάτρηση (πολλαπλά μοτίβα), Κοπή, Εισαγωγή φύλλων,
Δίπλωμα (C/Z, Στη μέση/Διπλό παράλληλο/Ζ τύπου
ακορντεόν), Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή
κατ’ απαίτηση
Χωρητικότητα ADF: 300 φύλλα
Τύπος ADF: Επιφάνεια σάρωσης και DADF

•

•

Εύρος ταχυτήτων έγχρωμης εκτύπωσης A4:
65–80 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης: 240 εικ./λεπτό
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Γλώσσες εκτύπωσης: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Προαιρετικά: Ενσωματωμένος ελεγκτής EFI Fiery
Ανάλυση εκτύπωσης: 2.400 x 2.400

•

•
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 ξαιρετική επιλογή για χρήση σε περιβάλλοντα γραφείου υψηλών
Ε
απαιτήσεων, όπου η ποιότητα του αποτελέσματος είναι καθοριστικής
σημασίας
Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως επαλήθευση συστήματος
κατά την εκκίνηση και ενοποίηση με συστήματα SIEM
Προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας με Αρχική σελίδα και έξυπνη
σχεδίαση για αύξηση παραγωγικότητας
Γραφίτης CV (Consistently Vivid) που εξασφαλίζει εκπληκτική σταθερότητα
και ακρίβεια απόδοσης των χρωμάτων σε μεγάλη ποικιλία εκτυπωτικών
υλικών, ακόμα και σε περιβάλλοντα με μεγάλη παραγωγή
Έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ευέλικτες επιλογές τελικής
επεξεργασίας, όπως διάτρηση, δίπλωμα, εισαγωγή φύλλων, συρραφή και
δημιουργία φυλλαδίων επαγγελματικού επιπέδου
Προαιρετικοί ελεγκτές imagePASS-ΝP2 τεχνολογίας Fiery για βελτιωμένη
επεξεργασία, διαχείριση και αυτοματοποίηση της ροής των εργασιών,
καθώς και αναπαραγωγή χρωμάτων με υψηλή ακρίβεια
Μείωση του κόστους μετάδοσης με την προαιρετική δυνατότητα Φαξ
μέσω IP
Επιλογές για ανάκτηση κόστους και συνεργασία με κερματοδέκτες

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες
του γραφείου εύκολα και με απόλυτη
ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τον
ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, με
ενσωματωμένα προγράμματα
λογισμικού, όπως το UFOE,
και υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας.*
*Ο
 ι στάνταρ υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις DMS
(υπηρεσία διαχείρισης συσκευών) Break Fix

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως οι
επιλογές τελικής επεξεργασίας, και τα
πρόσθετα ασφαλείας, όπως η υπηρεσία
κατάργησης δεδομένων, ενισχύουν ακόμα
περισσότερο τις επιδόσεις. Με το uniFLOW
Online έχετε στη διάθεσή σας λύσεις για
επέκταση των δυνατοτήτων που παρέχουν
οι υπηρεσίες στο cloud, όπως η προηγμένη
δυνατότητα σάρωσης απευθείας μέσω
του λογαριασμού σας στο Google.

Επιλέξτε προσαρμοσμένες λύσεις
που καλύπτουν κάθε ανάγκη της
επιχείρησής σας, εξαλείφοντας
τον διαχειριστικό φόρτο των
εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους
ειδικούς της Canon, οι οποίοι θα σας
προτείνουν εξειδικευμένες λύσεις
και επιλογές υπηρεσιών διαχείρισης,
κατάλληλες για κάθε σας απαίτηση.
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