imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

KOMMUNIKATION MED
UTMÄRKT FÄRGKVALITET
Hög hastighet, stora volymer, höga prestanda – A3-färgutskrift
med avancerad produktivitet och säkerhet.

SÄKERHET

INTEGRERING

UTSKRIFTSHANTERING

PRODUKTIVITET

BILDKVALITET

MOLNANSLUTNING


Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 7500 III-serien
•

SÄKERHET

•
•
•
•
•
•

Verifierat systemet vid startprocesskontroller har implementerats
för modifieringar av startkoden, inbyggd programvara för
operativsystem och MEAP-program
Automatisk certifikatregistrering och SIEM-systemintegration bidrar
också till att skydda nätverksskrivare
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
Minska riskerna kopplade till känslig information och datasekretess
(personligt identifierbar information) med skydd mot dataförlust
och granskning av utskrifter, kopior, scanningar och fax med
imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express i
kombination med uniFLOW
PRODUKTIVITET

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

INTEGRERING:

•
•
•

•

Avancerad anpassning ger en unik, personlig erfarenhet
skräddarsydd för att uppfylla varje användares arbetsflödesbehov
Förbättrad Home UI med likadan användbarhet som en smartphone
ger användarna möjlighet att välja olika inställningar från en enda
meny, vilket ökar arbetsflödets effektivitet
Rörelsesensorteknik aktiverar enheten från viloläge
Eco-återställning ökar hastigheten för återställning från viloläge
Praktisk funktion för att häfta på begäran
Ta automatiskt bort tomma sidor vid scanning
Scanna och konvertera dokument till sökbara PDF-filer, Microsoft®
Word och Microsoft® PowerPoint

Enkel inläsning av pappersbaserade dokument med snabb scanning
i ett svep (DADF) och smart mediehantering som avkänning av
dubbelinmatning för snabb digitalisering av dokument
Stöd för industristandarder som Apple Airprint® och Mopria®

 ära integrering med uniFLOW Online Express, ett molnbaserat
N
utskriftshanteringssystemet som tillhandahåller omfattande
spårnings- och rapporteringsfunktioner från ett centralt webbaserat
system
Canons MEAP-plattform ger processoptimering genom integrering
med en mängd kraftfulla lösningar för dokument-, inläsnings- och
utskriftshantering, till exempel uniFLOW
Canons verktyg för enhetshantering (iWMC) 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
Tilläggsfunktioner kan integreras med hjälp av framtida
versionsuppgraderingar med den enhetliga plattformen för inbyggd
programvara

UTSKRIFTSHANTERING:

•
•
•
•
•

•
•

 pårning av användaraktivitet ger insyn i utskriftsbeteende
S
Tillämpa regler och begränsa användning på funktionsnivå av
användare
Utformad för att uppnå maximal drifttid med intuitiva
underhållsvideor för användare och statusmeddelanden för att se
till att det finns förbrukningsmaterial
Canons signaturtillförlitlighet och motorteknik ger utskrifter av hög
kvalitet för att uppfylla arbetsintensiva avdelningars behov
Minimera avfall med vanlig dubbelsidig utskrift, säker utskrift och
funktionen att hålla utskriftsjobb inne, förhandsgranska dem och
ändra utskriftsinställningarna på enheten för att uppnå önskat
resultat vid första utskriften

MOLNANSLUTNING:

BILDKVALITET:

•

Stabila och höga prestanda från CV-toner
VF (vertikalt flöde) och framkallningskylning ger en stabilare
försörjning av tonern och förhindrar att temperaturen kring
framkallningsenheten stiger
En ITB med hög överföringshastighet medföljer enheten, vilket ökar
tonerspridningen och ger effektivare överföring av toner till papper

Canons V2-färg stöder ett ännu bredare utbud av färger
(färgomfång) än tidigare modeller för skarpare och mer levande
bilder
Laserscannerns röda multilaser använder VCSEL (Vertical Cavity
Surface Emitting LASER) som ljuskälla
24 multistrålar ger en hög upplösning på 2 400 dpi

•
•
•

Utskriftshantering och kostnader är enkla att kontrollera med
uniFLOW Online*, vår säkra molnbaserade lösning
uniFLOW Online* integreras med alla befintliga enheter för intuitiv
utskrift och scanning var du än är, med användarautentisering
uniFLOW lokalt* hjälper till med maskinhanteringen, att sänka
kostnaderna och möjliggör flexibilitet i arbetsstyrkan

*Ej tillgängligt som standard

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: Färg A3
Maximalt antal papperskassetter: 7
Pappersinmatningskapacitet: 9 300 ark
Efterbehandlingsfunktioner: sortera, gruppera, förskjuta,
häfta, sadelhäfta, hålslag (flera mönster), beskära,
omslag, vikning (C-/Z-/halv-/dubbel parallell-/
dragspelsvikning), klammerfri häftning, häfta på begäran
ADF-kapacitet: 300 ark
ADF-typ: glasskiva och DADF

•
•

Utskriftshastighet för A4 i färg: 65–80 sidor/minut
Scanningshastighet: 240 sidor/minut

•

•
•
•

Utskriftsspråk: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Tillval: inbyggd EFI Fiery
Utskriftsupplösning: 2 400 x 2 400

•

•
•
•
•
•
•

 ämplig för avancerade kontorsmiljöer där utskriftskvaliteten är en
L
viktig faktor
Förbättrade säkerhetsfunktioner, bland annat systemverifiering vid
start och SIEM-systemintegrering
Öka produktiviteten med en intuitivt utformad och anpassningsbar
Home UI-skärm
CV-tonern (Consistently Vivid) bidrar till att ge enastående
färgåtergivning och precision på flera olika utskriftsmaterial, även i
miljöer med höga utskriftsvolymer
Proffsiga dokument med flexibla efterbehandlingsalternativ som
professionell hålslagning, vikning, omslag, häftning och tillverkning
av broschyrer
De Fiery-baserade imagePASS-N2-styrenheterna som tillval
förbättrar bearbetning, jobbhantering, automatiserade arbetsflöden
och ger verklighetstrogen färgåtergivning
Spara på överföringskostnader genom att använda alternativet Fax
via IP
Alternativ för kostnadsåtervinning och integrering av myntapparater

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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