imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

EN SVÆRT PRODUKTIV OG PÅLITELIG DIGITAL
SORT-HVITT-SKRIVER FOR PROFESJONELLE
OG INTEGRERTE MILJØER
Lynraske sort-hvitt-flerfunksjonsenheter som skriver ut opptil 105 sider/min,
med fleksibel mediehåndtering, integrert etterbehandling og maksimal
dokumentsikkerhet.

PRODUKTIVITET

SIKKERHET

UTSKRIFTSADMINISTRASJON

BILDEKVALITET

INTEGRERING

NETTSKYTILKOBLING

imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien
•

PRODUKTIVITET:

•
•
•
•
•
•
•
•

Raske, pålitelige utskriftshastigheter på opptil 105 sider/min i
sort-hvitt.
Øk produktiviteten med den intuitivt utformede Home UI-skjermen
som kan tilpasses.
Forbedrede lagringsfunksjoner for gjenbruk av dokumenter og
kobling av dokumentbehandling til eksterne systemer.
En ultrasonisk bevegelsessensor gir rask, automatisk gjenoppretting
fra hvilemodus.
Funksjon for å forhindre sammenblanding av papir for mating av
flere ark med papir for utskrift gir bedre pålitelighet ved utskrift.
Stort utvalg etterbehandlingsutstyr, for eksempel en produktiv
stifteenhet og heftefunksjon for hefter på opptil 25 ark, og
heftetrimmer (tilleggsutstyr) med stor samlebåndkapasitet.
Praktisk funksjonalitet for stifting etter behov.
Short first copy time

•
•
•

•

•
•
•
•

pO-toner gjengir bilder og tegn nøyaktig
Automatisk graderingsjustering og automatisk kalibrering gir
fyldige farger.
Forbedret funksjon for tetthetsjustering balanserer lysstyrke og
kontrast.
Laserenhet med 8 stråler bruker liten laserpunktdiameter for bedre
konsistens og gjengivelse av tynne linjer.
Twin Sleeve påfører toneren raskt og jevnt på trommelen for å sikre
optimal bildekvalitet.

 indre uautorisert distribusjon av sensitive opplysninger med en
H
rekke standardfunksjoner og valgfrie funksjoner for
dokumentsikkerhet.
Systemverifisering ved oppstart er implementert for endringer av
oppstartskode, operativsystem, fastvare og MEAP-applikasjoner.
Automatisk registrering av sertifikat og SIEM-system bidrar også til
å sikre nettverksskriverne.
Alle sikkerhetsinnstillinger kan tilpasses for å oppfylle kundenes
retningslinjer.
Sikre personvern og sikkerhet på tvers av nettverket med IPsec,
funksjoner for portfiltrering og SSL-teknologi.

•

•

Tett integrasjon med uniFLOW Online Express, et nettskybasert
system for utskriftsadministrasjon som gir omfattende sporings- og
rapporteringsfunksjoner fra et sentralt nettbasert system.
Canons MEAP-plattform gir prosessoptimalisering ved å integrere
en rekke kraftige administrasjonsløsninger for lagring og utskrift av
dokumenter.

Canons verktøy for enhetsadministrasjon gir et sentralisert
kontrollpunkt på tvers av hele skriverparken.
Støtter bransje- og nettverksstandarder, for eksempel PCL og
Adobe PostScript for sømløs integrasjon.
UTSKRIFTSADMINISTRASJON:

•
•
•
•

Teknologi som er utviklet for å redusere den totale
utskriftskostnaden.
Sporing av brukeraktivitet gir oversikt over utskriftsadferd.
Ta i bruk retningslinjer, og begrens bruk på funksjonsnivå for
brukere.
Fjerndiagnose og -assistanse bidrar til å redusere kostnadene ved å
minimere nedetiden og tiden IT bruker på å løse problemer.
Utviklet for å oppnå maksimal oppetid med intuitive
vedlikeholdsvideoer og statusvarsler for tonerforsyning.
NETTSKYTILKOBLING:

•
•

INTEGRASJON:

•

•

•

SIKKERHET:

•

BILDEKVALITET:

•
•

•

Forbedret standardinnstilling gir en jevnere gradering for vakker
utskrift i sort-hvitt.
Et overføringsbelte overfører toner til papiret nøyaktig og jevnt for
bilder av høy kvalitet.
Bildesegmenteringsteknologi med høy nøyaktighet klassifiserer
tekst- og bildepiksler i et skannet bilde på en presis måte.

•

Utskriftsadministrasjon og -kostnader kan enkelt kontrolleres med
uniFLOW*, Canons sikre nettskybaserte løsning.
uniFLOW* kan integreres med alle eksisterende enheter og
muliggjør intuitiv utskrift og skanning fra hvor som helst, avhengig
av brukergodkjenning.
uniFLOW på stedet* hjelper med skriveradministrasjon, kontroll av
kostnader og gir fleksibilitet i arbeidsstyrken.

*Ikke tilgjengelig som standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er en rekke intuitive multifunksjonsskrivere som effektiviserer arbeidsflyten, samtidig som de gir maksimal sikkerhet for bedriften. Unified Firmware Platform (UFP)
sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele porteføljen.

RASKE FAKTA
•
•
•
•

•
•

Format: Utskrift i sort-hvitt av enkeltark i A4, A3, SRA3
og tilpassede størrelser.
Maksimalt antall papirkassetter: 5
Papirkapasitet: 7700 ark
Etterbehandlingsalternativer: sortering, gruppering,
forskyvning, stifting, ryggstifting, hulleenhet (flere
mønstre), trimming, innsetting, bretting (C-bretting /
Z-bretting / halv bretting / dobbel parallellbretting /
trekkspillbretting), stiftefri stifting, stifting etter behov.
Automatisk dokumentmater – papirkapasitet: 300 ark.
Type automatisk dokumentmater: Plate og DADF

•
•

Utskriftshastighet for A4, sort-hvitt: 85–105 sider/min.
Skannehastighet: 240 bilder/min

•
•
•

•
•

Skriverspråk: UFRII.
Tilleggsutstyr: PCL6, Adobe PostScript 3, EFI Fiery-basert
ekstern server.
Utskriftsoppløsning: 1200 x 1200

•
•

•

•
•

Egnet for krevende bedriftsmiljøer eller miljøer med lett produksjon.
Gir raske utskriftshastigheter på opptil 105 sider/min i sort-hvitt.
Med funksjonene for fleksibel mediehåndtering kan du velge blant
mange papirkilder og bruke tunge medier på opptil 256 g/m².
Omfattende papirtilførsel på opptil 7700 ark.
Lag profesjonelle rapporter, hefter, nyhetsbrev, manualer, tilbud og
kontrakter med fleksible etterbehandlingsalternativer som
profesjonell hulling, bretting, dokumentmating, stifting og
brosjyresammensetting.
Fiery-baserte imagePASS-Y3-kontrollere (tilleggsutstyr) forbedrer
behandling, jobbstyring og automatisering av arbeidsflyt
Fikseringsteknologier, pO-toner og nyskapende funksjoner for
hvilemodus bidrar til å redusere det totale energiforbruket.

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

KJERNE
Utfør rutinemessige kontor- og
utskriftsromoperasjoner på en sikker
og enkel måte, med minimalt med
maskinvare, innebygd programvare
og tjenester som tilbyr fullstendig
vedlikehold og støtte for enheten.

TILPASSET
PROGRAMVARE
MASKINVARE

TJENESTER

Velg tilpassede løsninger for ethvert
forretningsbehov ved å fjerne byrdene
med utskriftsadministrasjon. Rådfør
deg med Canon-eksperter for å
håndtere dine omfattende behov, med
tilpassede løsninger og alternativer for
administrerte tjenester.

FORBEDRET
Øk ytelsen med forbedringer som
etterbehandlingsalternativer og
sikkerhetstillegg. Velg løsninger for
å utvide nettskyfunksjonene med
uniFLOW Online, inkludert avansert
skanning direkte i Google-kontoen.
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