Σειρά imageRUNNER 1600

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ A4 ΓΙΑ
ΜΟΝΌΧΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ,
ΜΕ ΤΑΧΎΤΑΤΗ ΣΆΡΩΣΗ
Αξιόπιστοι και ευέλικτοι εκτυπωτές με μεγάλο εύρος λειτουργιών,
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των πολυάσχολων ομάδων εργασίας

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σειρά imageRUNNER 1600
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Γρήγορη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που
•
•
•
•

ικανοποιεί τις απαιτήσεις εργασιακών χώρων με
υψηλές απαιτήσεις
Ταχεία σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα που
συμβάλλει στην ταχύτερη ψηφιοποίηση των εγγράφων
Προσαρμογή των εφαρμογών που εμφανίζονται στην
οθόνη για αύξηση της αποδοτικότητας των ροών εργασίας
Μεγάλη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού, έως 2.300 φύλλα
Τροφοδότης πολλαπλών δυνατοτήτων με υποστήριξη
για διάφορους τύπους και μεγέθη υλικών, που
επιτρέπει ροές εργασίας προσαρμοσμένες στις
ανάγκες εκτύπωσης κάθε χρήστη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Έλεγχος της πρόσβασης με επαλήθευση ταυτότητας
σε επίπεδο συσκευής ή cloud

• Ασφαλής εκτύπωση που επαυξάνει την προστασία της
εμπιστευτικότητας των εγγράφων

• Δυνατότητα κρυπτογράφησης PDF για υψηλού

επιπέδου προστασία δεδομένων, καθώς και λειτουργία
δημιουργίας PDF με υπογραφή συσκευής που
πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα
• Περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυό σας με
το πρωτόκολλο IPsec, τον online έλεγχο κατάστασης
πρωτοκόλλου και την τεχνολογία TLS

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
• Επιλογές σύνδεσης μέσω Wi-Fi, κωδικού QR και NFC

(Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου)* για εργασία από tablet
και smartphone
• Συμβατότητα του περιβάλλοντος Remote UI με κινητά,
χάρη στη βελτιστοποιημένη διάταξη οθόνης
• Υποστήριξη Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print
και Windows 10 Print
• Εφαρμογή Canon PRINT Business που προσφέρει
επιπλέον λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης από
φορητές συσκευές

• Εύκολη υλοποίηση της Πολιτικής ασφάλειας κάθε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Κεντρική διαχείριση όλων των συσκευών στο δίκτυο μέσω IW
EMC/MC και άλλες επιλογές απομακρυσμένης διαχείρισης

• Συμβατότητα με τις λύσεις λογισμικού uniFLOW της
Canon που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη
δημιουργία αναφορών για τις εργασίες εκτύπωσης
• Υπηρεσία e-Συντήρησης που μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τις διακοπές λειτουργίας, χάρη σε
διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση,
αυτοματοποιημένη ανάγνωση των ενδείξεων των
μετρητών και παρακολούθηση των αναλώσιμων

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
• Πρακτικός και εύκολος χειρισμός μέσω οθόνης αφής
TFT LCD 5"/12,7cm

• Βιβλιοθήκη εφαρμογών που επιτρέπει ενεργοποίηση με

ένα άγγιγμα για εκτύπωση αποθηκευμένων προτύπων ή
σάρωση εγγράφων σε προκαθορισμένους προορισμούς

• Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε αρχεία PDF με
δυνατότητα αναζήτησης στο κείμενο που περιέχουν

•Ε
 ύκολη αντικατάσταση κασέτας γραφίτη «όλα σε ένα»
• Μικρές διαστάσεις που επιτρέπουν τη βέλτιστη

οργανισμού μέσω του περιβάλλοντος εργασίας της
συσκευής

διαρρύθμιση του εργασιακού χώρου

• Στιβαρή κατασκευή για εγγυημένη ποιότητα και
αξιόπιστες επιδόσεις

*Μόνο για το imageRUNNER 1643iF

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF
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Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 43 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό,
σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
• Χωρητικότητα DADF: 50 φύλλα
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi, USB και κωδικό QR
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 43 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό,
σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
• Χωρητικότητα DADF: 50 φύλλα
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB,
καθώς και μέσω κωδικού QR και NFC
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του
γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια,
χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα
προγράμματα λογισμικού, όπως το
uniFLOW Online Express, και άλλες
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη
υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες
της επιχείρησής σας εξαλείφοντας
τον φόρτο από τις μη αναγκαίες
διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων.
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon
σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε
να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία
διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του
cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon
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