imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

EN YDERST PRODUKTIV OG DRIFTSSIKKER DIGITAL
SORT/HVID-PRINTER TIL PROFESSIONELLE OG
INTEGREREDE MILJØER
Ultrahurtige multifunktionsenheder til sort/hvid print på op
til 105 sider/min. med fleksibel mediehåndtering, indbygget
efterbehandling og maksimal dokumentsikkerhed.
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Hurtige, pålidelige printhastigheder på op til 105 sider/min. i sort/hvid
Øg produktiviteten med den intuitivt designede og
brugerdefinerbare Home UI-skærm
Forbedrede lagringsfunktioner til genbrug af dokumenter og
dokumenthåndteringslink til eksterne systemer
En ultralydsbevægelsessensor muliggør hurtig automatisk opstart
fra dvale
Forebyggelse af blanding af papirer ved output pga. fremføring af
flere ark sikrer mere pålideligt output
Stort udvalg af efterbehandlingsudstyr som f.eks. en produktiv Staple
og Booklet Finisher til fremstilling af brochurer på op til 25 ark og
hæftetrimmer med stor fremføringsbæltekapacitet (tilbehør)
Praktisk funktion til on demand-hæftning
Hurtig første kopi
BILLEDKVALITET:

•
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•

•
•
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Canons værktøjer til enhedshåndtering giver jer en centraliseret
styring på tværs af hele flåden
Understøtter branche- og netværksstandarder, dvs. PCL og Adobe
PostScript for enkel integration

ADMINISTRATION AF PRINTERRUMMET:

•

SIKKERHED:

•
•
•
•
•

pO-toner gengiver billeder og tegn troværdigt og præcist
Automatisk justering af farveovergange og automatisk kalibrering
giver fyldige farvetoner
Forbedret betjening af indstillinger for tæthedsjustering balancerer
lysstyrke og kontrast
Laserenhed med 8 stråler bruger lille laserspotdiameter for at opnå
bedre ensartethed og gengivelse af tynde linjer
Dobbelt kappe leverer toneren hurtigt og jævnt til tromlen for at
sikre optimal billedkvalitet

Forbedret standardindstilling giver jævnere overgange for smukke
print i sort/hvid
Et overførselsbælte overfører toner nøjagtigt og ensartet til papiret
for billeder i høj kvalitet
Billedsegmenteringsteknologi med høj nøjagtighed klassificerer
præcist tekst og billedpixel i et scannet billede

 orhindrer uautoriseret distribution af følsomme oplysninger via en
F
række standard- og tilbehørsfunktioner til dokumentsikkerhed
Kontrolfunktioner for systemverifikation ved opstart implementeres
for ændringer af startkoden, operativsystemet, firmwaren og
MEAP-programmer
Automatisk certifikatvedligeholdelse og SIEM-systemunderstøttelse
hjælper også med at holde netværksprintere sikre og beskyttede
Alle sikkerhedsindstillinger kan tilpasses, så de opfylder kundernes
politikker
Sørg for at sikre personlige oplysninger på netværket med IPsec,
portfiltreringsfunktioner og SSL-teknologi

•

•
•

Tæt integration med uniFLOW Online Express, et cloud-baseret
output management-system, der leverer omfattende
rapporteringsfunktioner fra et centralt, webbaseret system
Canons MEAP-platform leverer procesoptimering ved integration
med en lang række effektive løsninger til dokument-, capture- og
outputstyring

Teknologien er designet til at reducere de samlede omkostninger
ved print
Sporing af brugeraktivitet giver synlighed af printerens brug
Anvend politikker og begræns anvendelsen på
brugerfunktionsniveau
Fjerndiagnose og -support bidrager til at reducere omkostningerne
ved at minimere nedetid og tidsforbrug ved løsning af IT-problemer
Designet til maksimal oppetid med intuitive videoer om
brugervedligeholdelse og statusmeddelelser, som sørger for,
at I aldrig løber tør for forbrugsstoffer

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

•

INTEGRATION:

•

•
•

•
•

Printadministration og -omkostninger kan nemt styres med
uniFLOW*, Canons sikre, cloud-baserede løsning
uniFLOW* kan integreres med alle eksisterende enheder, hvilket
giver mulighed for intuitivt print og scanning overalt efter
brugergodkendelse
uniFLOW on premise* hjælper med flåde- og omkostningsstyring
og giver større fleksibilitet

* Ikke tilgængelig som standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er et udvalg af intuitive multifunktionsprintere, der strømliner medarbejdernes effektivitet og samtidig giver maksimal sikkerhed for jeres virksomhed. UFP (Unified
Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og beskyttelsesfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en forbedret brugeroplevelse på tværs af hele porteføljen.
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•

•
•

Format: Sort/hvid arkprint i A4, A3, SRA3 og
brugerdefinerede formater
Maksimalt antal papirkassetter: 5
Papirinputkapacitet: 7.700 ark
Efterbehandlingsfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning (flere mønstre),
beskæring, isætning, foldning (C-/Z-/halv-/dobbelt
parallelfoldning, Z-harmonikafoldning), hæftefri hæftning,
on demand-hæftning
ADF-kapacitet: 300 ark
ADF-type: Plade og DADF

•
•

Hastighedsinterval for A4-print i sort/hvid: 85-105 sider/min.
Scanningshastighed: 240 ipm

•
•
•

Printsprog: UFRII
Tilbehør: PCL6, Adobe PostScript 3, ekstern EFI Fiery-server
Printopløsning: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
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Velegnet til krævende virksomhedsmiljøer eller light productionmiljøer
Opnår hurtige printhastigheder på op til 105 sider/min. i sort/hvid
Fleksible funktioner til mediehåndtering gør det muligt at vælge
mellem en lang række papirkilder og bruge kraftige medier på op
til 256 g/m²
Omfattende papirforsyning på op til 7.700 ark
Opret professionelt udseende rapporter, brochurer, nyhedsbreve,
manualer, kundetilbud og kontrakter med fleksible
efterbehandlingsmuligheder såsom professionel hulning, foldning,
dokumentisætning, hæftning og fremstilling af brochurer
Fiery-baserede imagePASS-Y3-controllere (tilbehør) forbedrer
behandling, jobstyring og automatisering af workflows
Fusing-teknologier, pO-toner og innovative dvaletilstandsfunktioner
hjælper med at mindske det samlede energiforbrug

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL ENHVER UDFORDRING

KERNE
Udfør rutinemæssige opgaver
på kontoret og i printerrummet
sikkert og nemt med minimal
hardware, indbygget software og
tjenester, der tilbyder komplet
enhedsvedligeholdelse og -support.

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE
HARDWARE

TJENESTER

Vælg skræddersyede løsninger til
ethvert forretningsbehov ved at
fjerne byrder fra printadministration.
Rådfør dig med Canon-eksperter
for at administrere jeres behov
med skræddersyede løsninger og
muligheder for Managed Services.

FORBEDRET
Øg ydeevnen med forbedringer som
f.eks. efterbehandlingsfunktioner og
sikkerhedstilføjelser. Vælg løsninger
til at udvide cloud-funktionerne med
uniFLOW Online, herunder avanceret
scanning direkte med Google-konti.
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