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ERITTÄIN TEHOKAS JA LUOTETTAVA
MUSTAVALKORATKAISU AMMATTIKÄYTTÖÖN
JA INTEGROITUIHIN KÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN
Huippunopeat mustavalkomonitoimilaitteet tuottavat jopa 105 sivua
minuutissa sekä tarjoavat joustavan materiaalinkäsittelyn, tehokkaat
viimeistelyominaisuudet ja kattavan asiakirjojen suojauksen.
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Nopea ja luotettava tulostus: jopa 105 s./min. mustavalkoisena.
Lisää tuottavuutta intuitiivisesti suunnitelulla ja mukautettavalla
aloitusnäytöllä.
Kehittyneet tallennustoiminnot asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten
ja asiakirjojen hallintalinkki ulkoisiin järjestelmiin.
Ultraääniliiketunnistin varmistaa nopean automaattisen
palautumisen lepotilasta.
Lisävarusteena saatava arkinsyötön sensori estää usean arkin
syötön kasetista kerralla, mikä parantaa tulostuksen luotettavuutta.
Laaja valikoima viimeistelylaitteita, kuten tehokas nitova ja
vihkoviimeistelijä enintään 25 arkin vihkoille, sekä valinnainen
vihkoleikkuri suuren kapasiteetin kuljetinhihnalla.
Käytännöllinen manuaalinen nidontatoiminto
Lyhyt ensimmäisen kopion tulostusaika
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pO-väriaine tuottaa kuvat ja merkit laadukkaasti ja tarkasti.
Automaattinen liukusävyjen säätö ja automaattinen kalibrointi
tuottavat rikkaita sävyjä.
Parempi tiheyden säätö tasapainottaa kirkkauden ja kontrastin.
8-säteinen laseryksikkö käyttää halkaisijaltaan pientä laserpistettä,
mikä varmistaa paremman yhdenmukaisuuden ja ohuiden viivojen
toiston.
Kaksi kehityspintaa syöttävät väriainetta nopeasti ja tasaisesti
rumpuun, mikä takaa optimaalisen kuvanlaadun.
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Canonin laitehallintatyökalut tarjoavat hallintakeskuksen koko
laitteistolle.
Tukee saumattomasti alan standardeja ja verkkostandardeja, kuten
PCL ja Adobe PostScript.

KESKITETYN TULOSTUKSEN HALLINTA
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Parempi oletusasetus tuottaa tasaisemmat liukusävyt ja laadukkaan
mustavalkotulostuksen.
Siirtohihna siirtää väriainetta tasaisesti paperille, mikä tuottaa
korkealaatuiset kuvat.
Kuvan segmentointitekniikka luokittelee skannatun kuvan tekstin ja
kuvapisteet tarkasti.
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 stä luottamuksellisten tietojen luvaton käyttö monipuolisilla
E
tietoturvaominaisuuksilla.
Järjestelmän varmistus käynnistyksen yhteydessä (Secure Boot)
tarkistaa käynnistyskoodin, käyttöjärjestelmän, laiteohjelmiston ja
MEAP-sovellusten muutokset.
Varmenteiden automaattinen rekisteröinti ja SIEM-järjestelmään
integroitavuus Syslog-tuen ansiosta auttavat myös pitämään
verkkolaitteet turvassa.
Kaikkia suojausasetuksia voi mukauttaa asiakkaiden käytäntöjen
mukaisesti.
Varmista tietojen yksityisyys ja suojaus koko verkossa
IPsec-tekniikalla, porttien suodatuksella ja SSL-salauksella.
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Saumaton integrointi pilvipohjaisen uniFLOW Online Express
-tulostuksenhallintajärjestelmän kanssa tarjoaa seuranta- ja
raportointitoiminnot keskistetystä verkkopohjaisesta järjestelmästä.
Canonin MEAP-alusta tarjoaa työkalut prosessien optimointiin
integroimalla tehokkaita asiakirjojen, skannauksen ja tulostuksen
hallintaratkaisuja.

Tekniikka on suunniteltu pienentämään tulostuksen
kokonaiskustannuksia.
Käyttäjien toimien seuranta lisää tulostamisen läpinäkyvyyttä
(uniFLOW Online Express)
Toimintojen käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjätasolla
(uniFLOW Online Express)
Etävianmääritys ja tuki vähentävät käyttökatkoja ja huoltoihin
kuluvaa aikaa, joten kustannukset pysyvät hallinnassa
Suunniteltu varmistamaan paras mahdollinen käytettävyysaika
tarjoamalla intuitiivisia opastusvideoita ja tilailmoituksia, joiden
ansiosta esimerkiksi tarvikkeiden täydennys on helppoa ja nopeaa
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Tulostusta ja kustannuksia on helppo hallita Canonin suojatulla
pilvipohjaisella uniFLOW*-ratkaisulla.
uniFLOW* integroituu kaikkiin laitteisiin ja mahdollistaa
tulostamisen ja skannauksen mistä tahansa käyttäjän todennuksen
perusteella.
uniFLOW on premise* auttaa laitteiston ja kustannusten hallinnassa
ja tuo joustavuutta työskentelyyn.

* Ei saatavilla vakiovarusteena.

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition on intuitiivisten monitoimitulostimien valikoima, joka suoraviivaistaa työnkulkuja ja tarjoaa parasta mahdollista tietoturvaa yrityksellesi. Unified Firmware Platform (UFP)
-alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko tuotevalikoimassa.
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Tyyppi: Mustavalkoinen arkkitulostus A4-, A3-, SRA3- ja
mukautetut koot
Paperikasettien enimmäismäärä: 5
Paperikapasiteetti: 7 700 arkkia
Viimeistelyominnaisuudet: lajittelu, ryhmittely, offset,
nidonta, vihkonidonta rei'itys (useita rei'itysvaihtoehtoja),
vihkojen etureunan leikkaus, arkkien kylmäsyöttö, taitto
(C-/Z-/puoli-/kaksoisrinnakkais-/haitari-Z-taitto), niititön
nidonta, manuaalinen nidonta
Automaattisen arkinsyöttölaitteen kapasiteetti: 300 arkkia
Automaattisen arkinsyöttölaitteen tyyppi: valotustaso ja
DADF (kerralla arkin molemmat puolet lukeva)
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A4-mustavalkotulostuksen nopeudet: 85–105 sivua minuutissa
Skannausnopeus: 240 kuvapintaa minuutissa (ipm)
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Sivunkuvauskielet: UFRII
Valinnainen: PCL6, Adobe PostScript 3, ulkoinen EFI
Fiery -palvelin
Tulostustarkkuus: 1 200 x 1 200
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Sopii vaativiin yritysympäristöihin tai Light Production
tuotantoympäristöihin.
Nopea tulostus: jopa 105 s./min mustavalkoisena.
Joustava materiaalinkäsittely mahdollistaa eri materiaalilähteiden ja
jopa 256 g/m²:n painoisen materiaalin käytön.
Paperinsyöttökapasiteetti jopa 7 700 arkkia.
Monipuoliset viimeistelyominaisuudet, kuten ammattikäyttöön
tarkoitettu rei’itys, taitto, arkkien kylmäsyöttö, nidonta ja
vihkosidonta, takaavat, että laatimasi raportit, vihkot, tiedotteet,
käyttöoppaat, tarjoukset ja sopimukset ovat aina ammattitasoisia.
Valinnaiset Fiery-pohjaiset imagePASS-Y3-ohjaimet tehostavat
käsittelyä, työnhallintaa ja työnkulun automaatiota.
Kehittyneet kiinnitystekniikat, pO-väriaine ja lepotila auttavat
vähentämään energiankulutusta

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN HAASTEESEEN

YDIN
Tee perustoimisto- ja keskitettyjä
tulostustöitä turvallisesti ja helposti.
Laitteistomäärä pysyy kurissa, ja
hyödyt monipuolisesta ohjelmistosta
sekä kattavista laitehuolto- ja
tukipalveluista.

RÄÄTÄLÖITY
OHJELMISTO
LAITTEISTO

PALVELUT

Valitse räätälöidyt ratkaisut
liiketoiminnan eri tarpeisiin ja poista
tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet.
Ota yhteyttä Canonin asiantuntijoihin
ja keskustele omista vaatimuksistasi,
räätälöidyistä ratkaisuista ja
hallinnoiduista palveluista.

LISÄOMINAISUUDET
Tehosta suorituskykyä
viimeistelytoiminnoilla ja tietoturvaan
liittyvillä lisäominaisuuksilla.
Valitse ratkaisuja, jotka laajentavat
pilvitoimintoja uniFLOW Onlinen kanssa,
kuten edistynyt skannaus suoraan
Google Driveen.
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