Серия imageRUNNER 1600

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
МОНОХРОМНИ A4 УСТРОЙСТВА С
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪРЗО СКАНИРАНЕ
Надеждни и гъвкави принтери, предлагащи широка гама от функции,
съобразени с нуждите на натоварените работни групи

ПРОДУКТИВНОСТ

МОБИЛНА
СВЪРЗАНОСТ

ЛЕСНО
ИЗПОЛЗВАНЕ

СИГУРНОСТ

КОНТРОЛ И
ПОДДРЪЖКА

Серия imageRUNNER 1600
ПРОДУКТИВНОСТ
• Бърз автоматичен двустранен печат, който
•
•
•
•

отговаря на изискванията на натоварени офис
среди
Бързото еднопасово двустранно сканиране
ускорява цифровизирането на документи
Персонализирането на избираемите чрез екрана
приложения увеличава ефективността на
работните процеси
Голям капацитет за зареждане на хартия до 2300
листа
Подаващото устройство за множество
документи с поддръжка на различни типове и
формати хартии позволява работен процес,
отговарящ на персоналните нужди за печат

СИГУРНОСТ
• Управление на достъпа чрез възможности за

удостоверяване, базирани на устройство или облак

• Защитен печат за увеличена поверителност на
документите

• Лесно конфигуриране на политиката за сигурност
на организацията чрез потребителския
интерфейс на устройството
• Функцията „Криптиран PDF“ предоставя защита
на данни на високо ниво, а работата с „PDF с
подпис на устройството“ генерира сертификат
на изпращача
• Повишете допълнително защитата в цялата ви
мрежа с IPsec, проверка на състоянието на онлайн
протоколите и технология TLS

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА
• Централно управление на всички устройства в

мрежата с IW EMC/MC и други опции за отдалечено
управление

• Съвместимостта със софтуерните решения
uniFLOW на Canon позволява проследяване за
задачите за печат и генериране на отчети

• e-Maintenance може да подобри полезното време за
работа чрез отдалечена диагностика,
автоматизирано отчитане на броячите и
наблюдение на консумативите

МОБИЛНА СВЪРЗАНОСТ
• Възможности за свързване чрез Wi-Fi, QR код и

NFC комуникация* за работа чрез таблети и
смартфони
• Потребителският интерфейс за отдалечено
управление е съвместим с мобилни устройства и
предлага оптимизирано оформление на екрана
• Поддръжка на печат чрез Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print и Windows 10
• Приложението PRINT Business на Canon добавя
допълнителни функции към печата и сканирането
от мобилни устройства

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ
• Интуитивна работа чрез 5-инчов/12,7 cm TFT LCD
сензорен екран

• Библиотеката с приложения позволява

•
•
•
•

* Само за imageRUNNER 1643iF

отпечатване с едно докосване на съхранени
шаблони или сканиране на документи към
предварително зададени дестинации
Сканиране и конвертиране на документи в PDF
файлове с възможност за търсене
Лесна смяна на тонер касетата тип „всичко в едно“
Компактна конструкция, която позволява
оптимално инсталиране в офиса
Издръжлива конструкция за гарантирано качество
и надеждна работа

КРАТКИ ФАКТИ
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF
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Печат, копиране, сканиране и изпращане
5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
Скорост на печат: 43 ppm (A4)
Разделителна способност на печат: 600 x 600 dpi
Автоматичен двустранен печат
Скорост на сканиране: до 70 ipm с еднопасово двустранно сканиране
Капацитет на DADF: 50 листа
Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност, установяване на връзка чрез
QR код
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
Скорост на печат: 43 ppm (A4)
Разделителна способност на печат: 600 x 600 dpi
Автоматичен двустранен печат
Скорост на сканиране: до 70 ipm с еднопасово двустранно сканиране
Капацитет на DADF: 50 листа
Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност, установяване на връзка чрез
QR код и NFC
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

УСЛУГИ
ОСНОВНИ
Извършвайте сигурно и с лекота
рутинни операции в офиса,
използвайки вграден софтуер,
включително uniFLOW Online Express
и други налични услуги, които
предлагат цялостно обслужване и
поддръжка на устройството

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ

Изберете персонализирана услуга
според нуждите на вашия бизнес,
улесняваща управлението на печата.
Консултирайте се с експерти на Canon
относно вашите конкретни изисквания,
за да намерите подходящата за вас
управлявана услуги за печат

ПОДОБРЕНИ
Разширете облачните възможности с
uniFLOW Online – интегрирана система
за управление на печата на Canon
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