imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

FARGEKOMMUNIKASJON AV
UTMERKET KVALITET.
Høy hastighet, høyt volum og høy ytelse – A3-fargeutskrift med
avansert produktivitet og sikkerhet.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 7500 III-serien
•

SIKKERHET

•
•
•
•
•
•

Systemverifisering ved oppstart er implementert for endringer av
oppstartskode, operativsystem, fastvare og MEAP-applikasjoner.
Automatisk registrering av sertifikat og SIEM-systemintegrering
bidrar også til å sikre nettverksskriverne.
Velg mellom enhetsbasert eller nettskybasert godkjenning uten
behov for en ekstra server med uniFLOW Online Express.
Sikker utskrift forbedrer dokumentenes konfidensialitet.
Sikre personvern og sikkerhet på tvers av nettverket med IPsec,
funksjoner for portfiltrering og SSL-teknologi.
Reduser risikoen forbundet med styring av sensitive opplysninger
og personverndata (PII-data) med forebygging av datatap og
revisjon av utskrifter, kopier, skannede elementer og fakser gjennom
imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express i
kombinasjon med uniFLOW.
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Avansert persontilpasning åpner for en unik, personlig opplevelse
som er skreddersydd for å møte den enkeltes behov.
Forbedret Home UI med smarttelefonlignende brukervennlighet
gjør at brukerne kan velge forskjellige innstillinger fra én enkelt
meny, noe som øker effektiviteten i arbeidsflyten.
Bevegelsessensorteknologi vekker enheten av hvilemodus.
Eco-gjenoppretting modulerer gjenoppretting fra hvilemodus for å
øke hastigheten.
Praktisk funksjonalitet for stifting etter behov.
Automatisk fjerning av tomme sider under skanning.
Skann og konverter dokumenter til flere formater, inkludert søkbar
PDF, Microsoft® Word og Microsoft® PowerPoint.

•

 ett integrasjon med uniFLOW Online Express, et nettskybasert
T
system for utskriftsadministrasjon som gir omfattende sporings- og
rapporteringsfunksjoner fra et sentralt nettbasert system.
Canons MEAP-plattform gir prosessoptimalisering ved å integrere
en rekke kraftige administrasjonsløsninger for lagring og utskrift av
dokumenter, for eksempel uniFLOW.
Canons enhetsadministrasjonsverktøy (iWMC) gir deg et sentralisert
kontrollpunkt for alle enhetene, der du kan oppgradere enheter,
kontrollere enhetsstatus og forbruksartikler, slå av enheter eksternt,
registrere måleravlesninger og administrere adressebøker og
skriverdrivere.
Ekstra funksjonalitet kan integreres gjennom fremtidige versjonsoppgraderinger med den enhetlige programvareplattformen.
BILDEKVALITET:

•
•
•
•

•
•

VF (Vertical Flow) og kjøling gir en mer stabil tilførsel av toner og
forhindrer at temperaturen rundt fremkallingsenheten stiger.
En høyhastighets-ITB følger med enheten. Den øker tonerfordelingen
og forbedrer effektiviteten ved overføring av toner til papir.
UTSKRIFTSADMINISTRASJON:

INTEGRASJON:

PRODUKTIVITET:

•

Skann papirbaserte dokumenter på en enkel måte med lynrask
ett-trinns tosidig dokumentmating og smarte funksjoner for
mediehåndtering, for eksempel registrering av mating av flere ark,
for raskere digitalisering av dokumenter.
Støtte for bransjestandarder som Apple AirPrint® og Mopria®.
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NETTSKYTILKOBLING:

•
•

Canon V2-farger støtter et enda større utvalg av farger (fargespekter)
enn tidligere modeller for skarpere og mer levende bilder.
Laserskannerens røde multilaser bruker en VCSEL (Vertical Cavity
Surface Emitting LASER) som lyskilde.
24 multistråler gir høy oppløsning på 2400 dpi.
Stabil og høy ytelse fra CV-toner.

 poring av brukeraktivitet gir oversikt over utskriftsadferd.
S
Ta i bruk retningslinjer, og begrens bruk på funksjonsnivå for brukere.
Utviklet for å oppnå maksimal oppetid med intuitive
vedlikeholdsvideoer og statusvarsler for tonerforsyning.
Canons pålitelighet og motorteknologier gir deg utskrifter i høy
kvalitet, som dekker behovene i travle avdelinger.
Minimer avfall med tosidig utskrift som standard, sikker utskrift og
mulighet til holde tilbake og forhåndsvise utskriftsjobber og endre
utskriftsinnstillinger på enheten, for å oppnå ønsket resultat ved
første utskrift.

•

Utskriftsadministrasjon og -kostnader kan enkelt kontrolleres med
uniFLOW Online*, vår sikre nettskybaserte løsning.
uniFLOW Online* kan integreres med alle eksisterende enheter og
muliggjør intuitiv utskrift og skanning fra hvor som helst, avhengig
av brukergodkjenning.
uniFLOW på stedet* hjelper med skriveradministrasjon, kontroll av
kostnader og gir fleksibilitet i arbeidsstyrken.

*Ikke tilgjengelig som standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er en rekke intuitive multifunksjonsskrivere som effektiviserer arbeidsflyten, samtidig som de gir maksimal sikkerhet for bedriften. Unified Firmware Platform (UFP)
sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele porteføljen.

RASKE FAKTA
•
•
•
•

•
•

Format: A3, farge
Maksimalt antall papirkassetter: 7
Papirkapasitet: 9300 ark
Etterbehandlingsalternativer: sortering, gruppering,
forskyvning, stifting, ryggstifting, hulleenhet
(flere mønstre), trimming, innsetting, bretting (C-bretting /
Z-bretting / halv bretting / dobbel parallellbretting /
trekkspillbretting), stiftefri stifting, stifting etter behov.
Automatisk dokumentmater – papirkapasitet: 300 ark.
Type automatisk dokumentmater: Plate og DADF
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Utskriftshastighet for A4, farge: 65–80 sider/min
Skannehastighet: 240 bilder/min
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•
•

Utskriftsspråk: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Tilleggsutstyr: Innebygd EFI Fiery
Utskriftsoppløsning: 2400 x 2400
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 asser til avanserte kontormiljøer der utskriftskvaliteten er en viktig
P
faktor.
Forbedrede sikkerhetsfunksjoner, inkludert systemverifisering ved
oppstart og SIEM-systemintegrering.
Øk produktiviteten med intuitivt utformet Home UI-skjerm som kan
tilpasses.
CV-toner (Consistently vivid) bidrar til å oppnå imponerende
fargekonsistens og nøyaktighet på tvers av en rekke medier, selv i
utskriftsintensive miljøer.
Profesjonelle dokumenter med fleksible etterbehandlingsalternativer
som profesjonell hulling, bretting, dokumentinnsetting, stifting og
hefteproduksjon.
Fiery-basert imagePASS-N2-kontrollere (tilleggsutstyr) forbedrer
behandling, jobbstyring, automatisering av arbeidsflyt og nøyaktig
fargegjengivelse.
Spar penger på overføringskostnader ved å bruke alternativet for
faks over IP.
Alternativer for kostnadsgjenoppretting og integrering av
betalingsenheter.

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

KJERNE
Utfør rutinemessige kontoroperasjoner
på en sikker og enkel måte, med
minimalt med maskinvare, innebygd
programvare, inkludert UFOE, og
tjenester som tilbyr fullstendig
vedlikehold og støtte for enheten.*
*S
 tandardtjenester inkluderer DMS
(Device Management Service) og Break Fix

TILPASSET
PROGRAMVARE
MASKINVARE

TJENESTER

Velg tilpassede løsninger for ethvert
forretningsbehov ved å fjerne byrdene
med utskriftsadministrasjon. Rådfør
deg med Canon-eksperter for å
håndtere dine omfattende behov, med
tilpassede løsninger og alternativer for
administrerte tjenester.

FORBEDRET
Øk ytelsen med forbedringer som
etterbehandlingsalternativer og
sikkerhetstillegg, for eksempel tjenesten
for datafjerning. Velg løsninger for
å utvide nettskyfunksjonene med
uniFLOW Online, inkludert avansert
skanning direkte i Google-kontoen.
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