Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VYSOCE PRODUKTIVNÍ A SPOLEHLIVÁ
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKCE PRO PROFESIONÁLNÍ
A INTEGROVANÁ PROSTŘEDÍ
Černobílá multifunkční zařízení s mimořádně vysokou rychlostí tisku
až 105 str./min nabízející flexibilní manipulaci s médii,
vřazené konečné úpravy a maximální zabezpečení dokumentů.
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PRODUKTIVITA:
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•
•

Vysoká a spolehlivá rychlost černobílého tisku až 105 str./min
Zvýšení produktivity pomocí intuitivně navrženému
a přizpůsobitelnému uživatelskému rozhran
Vylepšené funkce ukládání dat pro opětovné použití dokumentů
a propojení správy dokumentů s externími systémy
Ultrazvukový senzor pohybu umožňuje rychlé a automatické
obnovení zařízení z režimu spánku
Ochrana proti podání více listů díky výstupu vylepšujícímu
spolehlivost výstupu
Široká škála zařízení pro konečné úpravy, například produktivní
sešívací finišer a brožurový finišer pro brožury do 25 listů a volitelná
ořezávačka brožur s velkou kapacitou na unášecím pásu
Praktická funkce sešívání na vyžádání
Krátká doba vytištění první kopie

•

ZABEZPEČENÍ:

•
•
•
•
•

KVALITA OBRAZU:

•
•
•
•
•
•

Toner pO reprodukuje snímky a znaky věrně a přesně
Nastavení automatického stupňování barev a automatické kalibrace
vytváří bohaté tóny
Vylepšená funkce nastavení sytosti vyrovnává jas a kontrast
Laserová jednotka s 8 paprsky používá malý průměr laserového
bodu pro lepší konzistenci a reprodukci tenkých čar
Dvojitý válec dodává toner rychle a rovnoměrně do válce a zajišťuje
tak optimální kvalitu snímků
Vylepšené výchozí nastavení zajišťuje plynulejší stupňování barev
pro dosažení krásného monochromatického tisku

Přenosový pás přesně a stejnoměrně přenáší toner na papír,
a zajišťuje tak vysokou kvalitu snímků
Velmi přesná technologie segmentace obrazu přesně klasifikuje
pixely textů a snímků z naskenovaného obrazu

 abraňte neoprávněnému šíření citlivých informací díky řadě
Z
standardních a volitelných funkcí zabezpečení dokumentů
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 podpora systému SIEM také
pomáhá zajišťovat bezpečnost síťových zařízení
Všechna nastavení zabezpečení mohou být přizpůsobena tak, aby
vyhovovala zásadám zákazníků
Zajištění ochrany informací a bezpečnosti sítě díky protokolu IPsec,
filtrování IP a MAC adres a technologii TLS

INTEGRACE:

•
•
•
•

SPRÁVA TISKOVÉHO PRACOVIŠTĚ:

•
•
•
•
•

Technologie je navržená pro snížení celkových nákladů na tisk
Díky sledování aktivity uživatele lze rozpoznat tiskové úkoly
Možnost zavést pravidla a omezit použití na úrovni funkcí podle
uživatele
Vzdálená diagnostika a pomoc umožňuje snížení nákladů
prostřednictvím omezení doby odstávky z provozu a doby strávené
řešením problémů oddělením IT
Díky intuitivním videím pro uživatelskou údržbu a oznámením o
stavu zařízení, která předem upozorňují na doplnění spotřebního
materiálu, je možné zefektivnit jeho provoz

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU:

•
•
•

Úzká integrace do uniFLOW Online Express, cloudového systému
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, zachycení a výstupu
Pomocí nástrojů správy zařízení od společnosti Canon lze centrálně
ovládat celou pracovní skupinu
Podpora zavedených a síťových standardů, tj. PCL a Adobe PostScript
pro bezproblémovou integraci

Snadné řízení správy tisku a nákladů pomocí našeho
zabezpečeného cloudového řešení uniFLOW* od společnosti Canon
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: černobílý tisk na volné listy formátu A4, A3,
SRA3 a vlastních velikostí
Maximální počet zásobníků na papír: 5
Vstupní kapacita papíru: 7 700 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 černobílého tisku formátu A4:
85 až 105 str./min
Rychlost skenování: 240 obr./min.

•
•
•

•
•
•

Jazyky tiskárny: UFRII
Volitelné: PCL6, Adobe PostScript 3, externí server EFI Fiery
Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200

•
•

•

•
•

Vhodné pro náročná podniková prostředí nebo produkci
Umožňuje rychlost černobílého tisku až 105 str./min
Flexibilní vybavení pro manipulaci s médii umožňuje volit mezi
několika zdroji papíru a pracovat s médii o vysoké gramáží až
256 g/m2
Značná zásoba papíru až 7 700 listů
Vytvářejte profesionální zprávy, brožury, informační zpravodaje,
manuály, návrhy a smlouvy pomocí flexibilních konečných úprav,
jako je profesionální děrování, skládání, vkládání dokumentů,
sešívání a tvorba brožur
Volitelné ovladače imagePASS-Y3 založené na softwaru Fiery
vylepšují zpracování, správu úloh a automatizaci pracovního
postupu
Fixační technologie, toner pO a inovativní funkce režimu spánku
pomáhají snížit celkovou spotřebu energie

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

KLÍČOVÉ
Provádějte běžné tiskové operace
v kanceláři a na tiskových pracovištích
bezpečně a snadno, s minimálním
počtem hardwarových zařízení,
integrovaným softwarem a službami
nabízejícími kompletní údržbu
a podporu zařízení.

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 Vyberte
řešení pro rozšíření možností cloudu
pomocí řešení uniFLOW Online,
včetně pokročilého skenování přímo
prostřednictvím vašeho účtu Google.
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