Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VYSOKOPRODUKTÍVNA A SPOĽAHLIVÁ MONOCHROMATICKÁ
DIGITÁLNA TLAČIAREŇ PRE PROFESIONÁLNE
A INTEGROVANÉ PROSTREDIA
Ultrarýchle čiernobiele multifunkčné zariadenia s rýchlosťou až 105 str./min
s flexibilnou manipuláciou s médiami, radovým dokončovaním a maximálnym
zabezpečením dokumentov.
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Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III
PRODUKTIVITA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rýchla a spoľahlivá rýchlosť tlače až do 105 str./min pri čiernobielej tlači
Zvýšte svoju produktivitu s intuitívne navrhnutou a prispôsobiteľnou
domovskou obrazovkou používateľského rozhrania Home UI
Vylepšené funkcie na ukladanie dokumentov pre ich opätovné
použitie a prepojenie správy dokumentov na externé systémy
Ultrazvukový pohybový senzor umožňuje rýchle automatické
prebudenie zariadenia zo spánkového režimu
Preventívne opatrenia proti zmiešavaniu viacerých hárkov
z podávača s výstupom zvyšujú jeho spoľahlivosť
Rozsiahly sortiment dokončovacieho vybavenia, ako napríklad
produktívny dokončovač so zošívačkou a dokončovač na brožúry až
do 25 listov, a voliteľná rezačka na brožúry s veľkou kapacitou
remeňa dopravníka
Praktická funkcia zošívania na požiadanie
Krátky čas vytlačenia prvého výtlačku
KVALITA SNÍMKY:

•
•
•
•
•

Toner pO dokáže reprodukovať obrázky a znaky verne a presne
Vďaka nastaveniu automatickej gradácie a automatickej kalibrácie
sú odtiene farieb výrazné
So zdokonaleným ovládaním nastavení na úpravu hustoty je možné
vyrovnávať jas a kontrast
Laserové zariadenie s 8 lúčmi používa malý priemer laserového
bodu pre lepšiu konzistenciu a reprodukciu tenkých čiar
Dvojpuzdrová vyvolávacia jednotka zásobuje toner až po valec
rýchlo a rovnomerne čím zaisťuje optimálnu kvalitu obrazu

•
•
•

Vylepšené predvolené nastavenie umožňuje hladšiu gradáciu pre
krásnu monochromatickú tlač
Prenosový remeň presne a rovnomerne prenáša toner na papier,
čím vytvára vysokokvalitné výtlačky
Technológia segmentácie obrazu s vysokou presnosťou klasifikuje
presné pixely textu a obrázku naskenovanej snímky

•
•
•
•

 abráňte neoprávnenému šíreniu citlivých informácií
Z
prostredníctvom množstva štandardných a voliteľných funkcií na
zabezpečenie dokumentov
Pri zapnutí sa spúšťajú systémové kontroly, ktoré kontrolujú zmeny
spúšťacieho kódu, operačného systému, firmvéru a aplikácií MEAP
Podpora automatickej registrácie certifikátov a systému SIEM
napomáha k ochrane bezpečnosti sieťových tlačiarní
Všetky bezpečnostné nastavenia je možné prispôsobiť tak, aby
vyhovovali stratégiám zákazníkov
Zabezpečte bezpečnosť informácií a ochranu súkromia v rámci
svojej siete pomocou štandardov IPsec, možností filtrovania portov
a technológie TLS

•

•
•
•
•
•

Dokonalá integrácia so softvérom uniFLOW Online Express,
cloudovým riešením pre správu výstupov, ktoré poskytuje rozsiahle
možnosti sledovania a vykazovania činnosti z prostredia
centrálneho webového systému
Platforma MEAP od spoločnosti Canon zabezpečuje optimalizáciu
procesov, keďže je integrovaná so škálou výkonných systémových
riešení správy dokumentov, tlače a výstupov

Technológia navrhnutá na zníženie celkových nákladov na tlač
Prostredníctvom sledovania aktivity používateľa je možné
pozorovať správanie sa tlačiarne
Zadávajte pravidlá a obmedzte používanie na úrovni funkcií pre
jednotlivých užívateľov
Diagnostika a pomoc na diaľku napomáhajú znižovať náklady
minimalizovaním prestojov a času stráveného riešením IT problémov
Navrhnutá tak, aby dosiahla maximálnu dobu prevádzkyschopnosti,
čomu napomáhajú intuitívne videá na pomoc používateľom
a upozornenia na stav tlačiarne v prípade, že je nutné doplniť zásoby
PRIPOJENIE NA CLOUD:

•

INTEGRÁCIA:

•

•

Pomocné programy spoločnosti Canon na správu zariadení vám
poslúžia ako centralizovaný kontrolný bod v rámci celej súpravy
vašich tlačových zariadení
Na zabezpečenie bezproblémovej integrácie podporuje bežne
dostupné sieťové štandardy, napr. PCL a Adobe PostScript
SPRÁVA TLAČIARENSKÉHO ODDELENIA:

ZABEZPEČENIE:

•

•

•
•

Správa tlače a náklady sa dajú jednoducho kontrolovať pomocou
systému uniFLOW*, bezpečného cloudového riešenia od
spoločnosti Canon
Systém uniFLOW* integruje všetky existujúce zariadenia a intuitívne
umožňuje tlač a skenovanie dokumentov odkiaľkoľvek, v závislosti
od autentifikácie používateľa
uniFLOW na mieste* pomáha so správou tlačových zariadení,
kontroluje náklady a umožňuje flexibilitu medzi pracovníkmi

* funkcia nie je dostupná v štandardnom vybavení

III. edícia 3. generácie série imageRUNNER ADVANCE predstavuje rad intuitívnych multifunkčných tlačiarní, ktoré zjednodušujú efektívnosť pracovných postupov a poskytujú maximálne zabezpečenie pre váš
podnik Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
•
•
•
•

•
•

Formát: čiernobiela tlač voľných hárkov formátu A4, A3,
SRA3 a vlastných veľkostí
Maximálny počet papierových kaziet: 5
Vstupná kapacita na papier: 7 700 listov
Možnosti záverečných úprav: zakladanie, zoskupovanie,
ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie (viacero
spôsobov), orezanie, vkladanie, skladanie (do tvaru C/Z/
napoly/dvojité paralelné/harmonika do tvaru Z),
zošívanie bez sponiek (ECO) zošívanie na požiadanie
Kapacita automatického podávača dokumentov:
300 listov
Typ automatického podávača dokumentov: predlohové
sklo a obojstranný automatický podávač dokumentov
(DADF)

•
•
•
•
•

Rozsah rýchlosti čiernobielej tlače formátu A4:
85 – 105 str./min
Rýchlosť skenovania: 240 obr./min

Jazyky tlačiarne: UFRII
Voliteľné: PCL6, Adobe PostScript 3, externý server EFI
Fiery
Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

•
•
•
•
•
•
•

Vhodné pre náročné firemné alebo ľahké výrobné prostredie
Zaručuje vysokú rýchlosť tlače až do 105 str./min pri čiernobielej tlači
Funkcie flexibilného spracovania médií vám umožňujú vybrať si
z veľkého počtu zdrojov papiera a používať ťažké médiá
s hmotnosťou až do 256 g/m2
Veľká kapacita vstupu papiera až 7 700 listov
Vytvárajte profesionálne vyzerajúce správy, brožúry, bulletiny,
príručky, návrhy a zmluvy pomocou flexibilných možností koncovej
úpravy, ako je profesionálne dierovanie, skladanie, vkladanie
a zošívanie dokumentov a tvorba brožúr
Voliteľné ovládače na báze Fiery imagePASS-Y3 zlepšujú
spracovanie, správu úloh a automatizáciu pracovného postupu
Technológie fixácie, toner pO a inovatívny režim spánku pomáhajú
znížiť celkovú spotrebu energie

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné a bezproblémové
vykonávanie bežných úkonov
v kanceláriách a na tlačových
oddeleniach s minimálnym hardvérom,
vstavaným softvérom a službami, ktoré
ponúkajú kompletnú údržbu a podporu
zariadení.

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

Vyberte si riešenia šité na mieru
akýmkoľvek potrebám svojho podniku
tým, že odstránite bremená súvisiace so
správou tlače Obráťte sa na odborníkov
spoločnosti Canon, a poraďte sa
s nimi o tom, ako splniť vaše rozsiahle
požiadavky pomocou riešení na mieru
a možností spravovaných služieb

VYLEPŠENÁ VERZIA
Zvýšte výkon pomocou vylepšení,
akými sú podávače a dokončovacie
zariadenia a doplnky zabezpečenia.
Vyberte si riešenia na rozšírenie
možností cloudu vďaka softvéru
uniFLOW Online s pokročilým
skenovaním priamo s vaším kontom
v službe Google
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