Serija „imageRUNNER ADVANCE C7500 III“

PUIKIOS SPALVŲ KOKYBĖS PERDAVIMAS
Didelė sparta, didelės apimtys, didelis našumas – produktyvesnis ir našesnis A3 formato spalvinis
spausdinimas.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Serija „imageRUNNER ADVANCE 7500 III“
•

SAUGUMAS

•
•
•
•
•
•

Sistemos paleidimo metu vykdomi patikrinimai, ar nepakeistas paleisties
kodas, OS programinė aparatinė įranga ir MEAP taikomosios programos
Automatinis sertifikatų diegimas ir SIEM sistemos integravimas taip pat
padeda užtikrinti spausdintuvų apsaugą ir saugumą
Pasirinkite tapatybės nustatymą įrenginyje arba debesijoje, ir su
„uniFLOW Online Express“ jums nereikės jokio papildomo serverio
Saugusis spausdinimas sustiprina dokumentų konfidencialumą
Užtikrinkite informacijos privatumą ir saugumą visame savo tinkle su
„IPsec“, prievadų filtravimo galimybėmis ir SSL technologija
Sumažinkite su neskelbtinos informacijos ir duomenų privatumo
(tapatybę identifikuojančių duomenų) valdymu susijusią riziką,
taikydami duomenų praradimo prevenciją ir vykdydami spausdinimo,
kopijavimo, nuskaitymo ir fakso funkcijų auditą su „imageWARE
Security Audit Manager (iW SAM) Express“ ir „uniFLOW“
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Išplėstinės suasmeninimo funkcijos suteikia unikalią asmeninę patirtį,
pritaikytą pagal kiekvieno naudotojo darbo procesų poreikius
Patobulinta pradinė naudotojo sąsaja yra valdoma panašiai kaip
išmanieji telefonai – joje iš vieno meniu galima pasirinkti įvairias
nuostatas, todėl darbo procesai vyksta efektyviau
Judesio jutiklių technologija pažadina įrenginį iš miego režimo
Ekologiško atkūrimo funkcija moduliuoja prabudimo režimą, kad
viskas vyktų greičiau
Patogi susegimo pagal poreikį funkcija
Nuskaitant automatiškai pašalinami tušti puslapiai
Dokumentų nuskaitymas ir konvertavimas į „Searchable PDF“,
„Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“ formatus

•
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INTEGRAVIMAS

•
•
•

PRODUKTYVUMAS

•

Lengvas popierinių dokumentų fiksavimas su greitu vieno ciklo
nuskaitymu (DADF) ir išmaniais laikmenų tvarkymo pajėgumais, pvz.,
tiekiamo lapų pluošto aptikimo, kad būtų galima greitai
suskaitmeninti dokumentus
Pramonės standartų, pvz., „Apple Airprint®“ ir „Mopria®“, palaikymas

•

SPAUDINIŲ CECHO VALDYMAS

 laudus integravimas su debesijos pagrindu veikiančia išvesties
G
valdymo sistema „uniFLOW Online Express“ suteikia plačias galimybes
sekti veiksmus ir gauti ataskaitas iš centrinės žiniatinklio sistemos
„Canon“ MEAP platforma užtikrina procesų optimizavimą,
integruodama įvairius galingus dokumentų, fiksavimo ir išvesties
valdymo sprendimus, pvz., „UniFLOW“
„Canon“ įrenginių valdymo priemonės (iWMC) suteikia centrinę vietą
visai įrenginių grupei valdyti – atnaujinti įrenginius, tikrinti įrenginių
būseną ir sąnaudines medžiagas, išjungti įrenginius nuotoliniu būdu,
fiksuoti matuoklių rodmenis ir valdyti adresų knygas bei spausdintuvų
tvarkykles
Papildomas funkcijas galima integruoti per būsimus versijos naujinius
naudojant „Unified Firmware Platform“
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VAIZDO KOKYBĖ
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VF (vertikalus srautas) ir ryškalo vėsinimas, kad būtų užtikrintas
stabilesnis dažų tiekimas ir būtų išvengta per aukštos temperatūros
prie ryškalo bloko
Įrenginyje yra aukšto perdavimo ITB, kuris padidina dažų paskirstymą ir
pagerina dažų perkėlimo ant popieriaus efektyvumą

 audotojų veiklos sekimas, kad būtų galima matyti kaip spausdinama
N
Politikos taikymas ir naudojimo apribojimas funkcijų lygmeniu pagal
naudotojus
Sukurta maksimaliam naudingajam veikimo laikui, naudojant
intuityvius naudotojo priežiūros vaizdo įrašus ir būsenos pranešimus,
kad būtų lengviau papildyti atsargas
Firminis „Canon“ patikimumas ir variklio technologijos užtikrina didelį
produktyvumą, atitinkantį intensyviai dirbančių skyrių poreikius
Sumažinkite atliekų kiekį, naudodami numatytąją dvipusio
spausdinimo parinktį, saugųjį spausdinimą ir galimybę sulaikyti
spausdinimo užduotis, jas peržiūrėti ir pakeisti spausdinimo nuostatas
įrenginyje, kad pageidaujami rezultatai būtų gauti jau spausdinant
pirmą kartą

DEBESIJOS RYŠYS

„Canon V2“ spalvos palaiko dar platesnį spalvų spektrą (spalvinę gamą),
nei ankstesni modeliai, todėl gaunami ryškesni ir gyvesni vaizdai
Lazerinio skaitytuvo raudonojo lazerio šviesos šaltiniui naudojamas
VCSEL („Vertical Cavity Surface Emitting LASER“)
24 įvairūs spinduliai užtikrina didelės raiškos 2 400 tašk./col. rezultatus
Stabilus ir didelis našumas naudojant CV dažus

•
•
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Spausdinimo valdymas ir išlaidos lengvai kontroliuojami su
„uniFLOW“* – saugiu mūsų debesijos sprendimu
„uniFLOW Online“* integruojamas su visais esamais įrenginiais ir
leidžia intuityviai spausdinti ir nuskaityti iš bet kurios vietos, jei tik
patvirtinama naudotojo tapatybė
„uniFLOW on premise“* padeda valdyti įrenginius, kontroliuoti
išlaidas ir lanksčiai dirbti

* Nėra įdiegta standartiškai

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas – tai intuityvių daugiafunkcių spausdintuvų, kurie padidina darbo procesų efektyvumą ir užtikrina maksimalų verslo saugumą, serija. „Unified Firmware
Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujausi atnaujinimai ir apsauga, ir pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose įrenginiuose

FAKTAI TRUMPAI
•
•
•
•

•
•

Formatas: spalvinis A3
Didžiausias popieriaus kasečių skaičius: 7
Įdedamo popieriaus talpa: 9 300 lapų
Apipavidalinimo galimybės: gretinimas, grupavimas,
paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą,
perforavimas (keliais būdais), apkirpimas, įterpimas,
perlenkimas (C tipo, Z tipo, per pusę, dvigubai
lygiagrečiai, Z tipo perlenkimas armonikėle), susegimas
be sankabėlių, susegimas pagal poreikį
Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) talpa: 300 lapų
ADF tipas: tiglis ir DADF

•
•

A4 spalvinio spausdinimo greičio diapazonas:
65–80 psl./min.
Nuskaitymo sparta: 240 v./min.
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•
•

Spausdintuvo kalbos: UFRII, PCL6, „Adobe PostScript 3“
Pasirenkama: integruota „EFI Fiery“
Spausdinimo raiška: 2 400 x 2 400
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 inka moderniai biuro aplinkai, kur labai svarbi rezultatų kokybė
T
Sustiprintos saugumo funkcijos, įskaitant sistemos patikrinimą
paleidimo metu ir SIEM sistemos integraciją
Didesnis produktyvumas su intuityvaus dizaino pritaikomu
naudotojo sąsajos pradžios ekranu
Nuosekliai ryškūs (CV) dažai padeda pasiekti stulbinamą spalvų
vienodumą ir tikslumą ant įvairiausių laikmenų – netgi, kai tenka
daug spausdinti.
Profesionaliai atrodantys dokumentai naudojant lanksčias apdailos
parinktis, pvz., profesionalų skylamušį, lankstymą, dokumentų
įterpimą, susegimą ir lankstinukų kūrimą
Pasirenkami „Fiery“ pagrindo „imagePASS-N2“ valdikliai sustiprina
apdorojimą, užduočių valdymą darbo procesų automatizavimą ir
tikslų spalvų atkūrimą
Sumažinkite duomenų perdavimo išlaidas, naudodami fakso per IP
parinktį
Išlaidų kompensavimo ir monetų automato įdiegimo parinktys

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

PAGRINDAS
Saugiai ir lengvai atlikite įprastus
biuro veiksmus, naudodami nedaug
aparatinės įrangos, integruotą
programinę įrangą, įskaitant UFOE, bei
visišką įrenginio palaikymą ir techninę
priežiūrą siūlančias paslaugas.
*S
 tandartinės paslaugos apima DMS
(įrenginio valdymo paslaugą) ir „Break Fix“
(gedimų taisymą)

UŽSAKOMIEJI DARBAI
APARATINĖ
ĮRANGA

PROGRAMINĖ
ĮRANGA

PASLAUGOS

Pasirinkite bet kokiems verslo
poreikiams pritaikytus sprendimus ir
atsikratykite spaudinių tvarkymo naštos.
Pasitarkite su „Canon“ ekspertais, kaip
valdyti didelius jūsų poreikius specialiai
pritaikytais sprendimais ir paslaugų
valdymo parinktimis.

PAPILDYMAI
Padidinkite našumą tokiais
patobulinimais kaip apipavidalinimo
parinktys arba saugumo priedai, pvz.,
duomenų šalinimo paslauga. Pasirinkite
sprendimus debesijos galimybėms su
„uniFLOW Online“ padidinti, įskaitant
pažangų nuskaitymą tiesiogiai su savo
„Google“ paskyra.
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