Serija „imageRUNNER ADVANCE 8500 III“

ITIN PRODUKTYVUS IR PATIKIMAS VIENSPALVIS SKAITMENINIS
SPAUSDINTUVAS PROFESIONALIAI IR INTEGRUOTAI APLINKAI
Ypač greiti nespalviniai daugiafunkciai įrenginiai, spausdinantys iki 105 psl./min. sparta, – galite spausdinti ant
įvairių laikmenų, spaudinius vietoje apdailinti ir užtikrinti maksimalų dokumentų saugumą.
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Greita ir patikima spausdinimo sparta iki 105 psl./min. nespalviniu režimu
Didesnis produktyvumas su intuityvaus dizaino pritaikomu naudotojo
sąsajos pradžios ekranu
Patobulintos saugojimo funkcijos pakartotiniam dokumentų
panaudojimui ir dokumentų valdymo saitas su išorės sistemomis
Ultragarsinis judesio jutiklis, kad įrenginys greitai automatiškai įsijungtų
iš miego režimo
Patikimesnė išvestis, nustatant prevencines priemones kelių lapų
tiekiamam ir išvedamam popieriui
Didelis apipavidalinimo prietaisų pasirinkimas, pvz.: produktyvus segiklis
ir lankstinukų apipavidalintuvas iki 25 lapų lankstinukams kurti bei
pasirenkamas lankstinukų kirptuvas su didele konvejerio diržo talpa
Patogi susegimo pagal poreikį funkcija
Trumpa pirmosios kopijos pateikimo trukmė
VAIZDO KOKYBĖ
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„Canon“ įrenginių valdymo įrankiai suteikia vieną vietą visai įrenginių
grupei valdyti
Pramonės ir tinklo standartų, pvz., PCL ir „Adobe PostScript“
palaikymas sklandžiai integracijai

SPAUDINIŲ CECHO VALDYMAS
SAUGA
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Vaizdus ir ženklus tiksliai ir detaliai atkuria „pO“ dažai
Automatinis perėjimų reguliavimas ir automatinis kalibravimas
sukuria sodrius atspalvius
Patobulintas tankio reguliavimo nuostatų valdomumas padeda
subalansuoti šviesumą ir kontrastą
8 spindulių lazerio blokas naudoja mažo skersmens lazerio tašką
didesniam nuoseklumui ir plonoms linijoms atkurti
Dviguba mova greitai ir tolygiai tiekia dažus į būgną, kad užtikrintų
optimalią vaizdo kokybę

Patobulinta numatytoji sąranka užtikrina sklandesnį perėjimą
gražiems vienspalviams spaudiniams
Transportavimo diržas tiksliai ir vienodai perkelia dažus ant
popieriaus, kad būtų gauti aukštos kokybės vaizdai
Itin tiksli vaizdo segmentavimo technologija tiksliai klasifikuoja
nuskaitytus teksto ir vaizdo pikselius

 žkirskite kelią neleistinam neskelbtinos informacijos platinimui
U
naudodami įvairias standartines ir pasirenkamas dokumentų saugumo
funkcijas
Sistemos paleidimo metu vykdomi patikrinimai, ar nepakeistas paleisties
kodas, OS programinė aparatinė įranga ir MEAP taikomosios programos
Automatinis sertifikatų diegimas ir SIEM sistemos palaikymas taip pat
padeda užtikrinti spausdintuvų apsaugą ir saugumą
Visus saugumo parametrus galima adaptuoti, kad jie atitiktų kliento
politiką
Užtikrinkite informacijos privatumą ir saugumą visame savo tinkle su
„IPsec“, prievadų filtravimo galimybėmis ir SSL technologija
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Glaudus integravimas su debesijos pagrindu veikiančia išvesties
valdymo sistema „uniFLOW Online Express“ suteikia plačias galimybes
sekti veiksmus ir gauti ataskaitas iš centrinės žiniatinklio sistemos
„Canon“ MEAP platforma užtikrina procesų optimizavimą, integruodama
įvairius galingus dokumentų, fiksavimo ir išvesties valdymo sprendimus

Technologija, sukurta bendrai spausdinimo kainai sumažinti
Naudotojų veiklos sekimas, kad būtų galima matyti kaip spausdinama
Politikos taikymas ir naudojimo apribojimas funkcijų lygmeniu pagal
naudotojus
Nuotolinė diagnostika ir pagalba padeda sumažinti išlaidas, nes
sumažėja prastovų laikas ir IT darbuotojai praleidžia mažiau laiko
spręsdami problemas
Sukurta maksimaliam naudingajam veikimo laikui, naudojant
intuityvius naudotojo priežiūros vaizdo įrašus ir būsenos pranešimus,
kad būtų lengviau papildyti atsargas

DEBESIJOS RYŠYS
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INTEGRAVIMAS

•

•
•
•

•
•

Spausdinimo valdymas ir išlaidos lengvai kontroliuojami su
„uniFLOW“* – saugiu „Canon“ debesijos sprendimu
„uniFLOW“* integruojamas su visais esamais įrenginiais ir suteikia
galimybę intuityviai spausdinti ir nuskaityti iš bet kurios vietos, jei
tik patvirtinama naudotojo tapatybė
„uniFLOW on premise“* padeda valdyti įrenginius, kontroliuoti
išlaidas ir lanksčiai dirbti

* Nėra įdiegta standartiškai

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas – tai intuityvių daugiafunkcių spausdintuvų, kurie padidina darbo procesų efektyvumą ir užtikrina maksimalų verslo saugumą, serija. „Unified Firmware
Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujausi atnaujinimai ir apsauga, ir pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose įrenginiuose

FAKTAI TRUMPAI
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Formatas: vienspalvis A4, A3, SRA3 ir pasirinktinio
formato lapų spausdinimas
Didžiausias popieriaus kasečių skaičius: 5
Įdedamo popieriaus talpa: 7 700 lapų
Apipavidalinimo galimybės: gretinimas, grupavimas,
paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą,
perforavimas (keliais būdais), apkirpimas, įterpimas,
perlenkimas (C tipo, Z tipo, per pusę, dvigubai
lygiagrečiai, Z tipo perlenkimas armonikėle), susegimas
be sankabėlių, susegimas pagal poreikį
Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) talpa: 300 lapų
ADF tipas: tiglis ir DADF
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A4 vienspalvio spausdinimo greičio diapazonas:
85–105 psl./min.
Nuskaitymo sparta: 240 v./min.
Spausdintuvo kalbos: UFRII
Pasirenkama: PCL6, „Adobe PostScript 3“, „EFI Fiery“
išorinis serveris
Spausdinimo raiška: 1 200 x 1 200
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Tinka didelių reikalavimų įmonėms arba lengvosios gamybos
aplinkoje
Didelė spausdinimo sparta iki 105 psl./min. nespalviniu režimu
Plačios galimybės naudoti įvairiausias spausdinimo medžiagas –
galima rinktis iš daugybės popieriaus rūšių ir naudoti sunkius lapus,
kurių svoris yra iki 256 g/m2.
Didelė tiekiamo popieriaus talpa – iki 7 700 lapų
Kurkite profesionaliai atrodančias ataskaitas, lankstinukus,
laikraščius, naudojimo instrukcijas, pasiūlymus ir sutartis,
naudodami lanksčias apipavidalinimo parinktis, pvz.: profesionalų
skylamušį, lankstymą, dokumentų įterpimą, susegimą ir lankstinukų
kūrimą
Pasirenkami „Fiery“ pagrindo „imagePASS-Y3“ valdikliai sustiprina
apdorojimą, užduočių valdymą ir darbo procesų automatizavimą
Suliejimo technologijos, „pO“ dažai ir novatoriškos miego režimo
funkcijos padeda sumažinti bendras energijos sąnaudas

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

PAGRINDAS
Saugiai ir lengvai atlikite įprastus
biuro ir spaudinių cecho veiksmus,
naudodami nedaug aparatinės įrangos,
integruotą programinę įrangą bei
visišką įrenginio palaikymą ir techninę
priežiūrą siūlančias paslaugas.

UŽSAKOMIEJI DARBAI

APARATINĖ
ĮRANGA

PROGRAMINĖ
ĮRANGA

PASLAUGOS

Pasirinkite bet kokiems verslo
poreikiams pritaikytus sprendimus
ir atsikratykite spaudinių tvarkymo
naštos. Pasitarkite su „Canon“
ekspertais, kaip valdyti didelius
jūsų poreikius specialiai pritaikytais
sprendimais ir paslaugų valdymo
parinktimis.

PAPILDYMAI
Padidinkite našumą tokiais
patobulinimais kaip apipavidalinimo
parinktys ir saugumo priedai.
Pasirinkite sprendimus debesijos
galimybėms su „uniFLOW Online“
padidinti, įskaitant pažangų
nuskaitymą tiesiogiai su savo „Google“
paskyra.
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