Серија imageRUNNER 1600

ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ
ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО
A4-ФОРМАТ СО ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ
И ФУНКЦИИ ЗА БРЗО СКЕНИРАЊЕ
Сигурни и повеќенаменски печатачи што нудат многубројни функции што се
прилагодени за да ги задоволат потребите на динамичките работни групи

ПРОДУКТИВНОСТ

ПОВРЗУВАЊЕ СО
МОБИЛНИ УРЕДИ

КОРИСНИЧКО
ДОЖИВУВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ

КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ

Серија imageRUNNER 1600
ПРОДУКТИВНОСТ
• Брзо, автоматско и двострано печатење што ги
•
•
•
•

исполнува предусловите на работните опкружувања
со големи потреби
Брзото двострано скенирање во едно поминување
придонесува за забрзување на дигитизацијата на
документите
Прилагодувањето на апликациите што се
прикажуваат на екранот овозможува зголемување
на ефикасноста на работните процеси
Голем влезен капацитет за хартија до 2.300 листови
Повеќе механизми за снабдување со поддршка за
различни видови и големини на медиуми, за да
создавате работни процеси што ќе одговараат на
уникатните потреби за печатење

БЕЗБЕДНОСТ
• Контролирајте го пристапот со опции за проверка

• Функцијата за шифрирање PDF-датотеки нуди високо

ниво на заштита на податоците, а функцијата за PDF
со потпис на уред генерира сертификат за испраќачот
• Зголемете ја безбедноста во вашата мрежа со IPsec,
проверка на статус на онлајн протоколи и
технологијата TLS

ПОВРЗУВАЊЕ СО МОБИЛНИ УРЕДИ
• Опции за поврзување преку Wi-Fi, Qr-код и NFC

(Поле за комуникации во близина)* за работење
преку таблет-уреди и паметни телефони

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ
• Управувајте централно со сите уреди во мрежата со

IW EMC/MC и други опции за далечинско управување

• Компатибилноста со софтверските решенија

uniFLOW од Canon овозможува следење и
создавање извештаи за задачите за печатење
• e-Maintenance може да го зголеми времето на
активна работа преку далечинско дијагностицирање,
автоматизирано мерење и следење на потрошните
материјали

• Далечинскиот кориснички интерфејс е

компатибилен со мобилни уреди и има оптимизиран
распоред на приказ
• Поддршка за Mopria, Apple Air Print, Google Cloud
Print и Windows 10 Print
• Апликацијата PRINT Business на Canon нуди
дополнителни функции за печатење и скенирање
преку мобилни уреди

на идентитет врз основа на уреди или Cloud
• Безбедното печатење ја зголемува доверливоста на
документите
• Лесно поставување на политиката за безбедност на
организацијата преку корисничкиот интерфејс на уредот

КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ
• Интуитивно ракување преку TFT LCD-екранот на
допир од 5 инчи/12,7 cm

• Application Library ви овозможува да активирате печатење
•
•
•
•

*Само imageRUNNER 1643iF

складирани шаблони или скенирање документи кон
однапред поставени локации со еден допир
Скенирајте и конвертирајте документи во PDFдатотеки со можност за пребарување текст
Лесна замена на сè-во-едно картриџот со тонер
Компактен дизајн што овозможува оптимално
организирање на канцеларијата
Цврста конструкција за гарантиран квалитет и
сигурни перформанси

БРЗИ ФАКТИ
imageRUNNER 1643i од Canon

imageRUNNER 1643iF од Canon

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Печатење, копирање, скенирање и испраќање
TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
Брзина на печатење: 43 стр./мин. (A4)
Резолуција на печатење: 600 x 600 dpi
Автоматско двострано печатење
Брзина на скенирање: до 70 слики/мин. со двострано
скенирање во едно поминување
• Капацитет на DADF: 50 листови
• Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB, QR-кодови
• Максимален влезен капацитет за хартија: 2.300 листови

Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
Брзина на печатење: 43 стр./мин. (A4)
Резолуција на печатење: 600 x 600 dpi
Автоматско двострано печатење
Брзина на скенирање: до 70 слики/мин. со двострано
скенирање во едно поминување
• Капацитет на DADF: 50 листови
• Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB, Qr-кодови и NFC
• Максимален влезен капацитет за хартија: 2.300 листови

УСЛУГИ
ОСНОВНА ВЕРЗИЈА
Извршувајте рутински канцелариски
задачи на безбеден и едноставен начин,
користејќи ги вградените софтвери
како uniFLOW Online Express и други
достапни услуги што нудат максимално
одржување и поддршка за уредот

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА
СОФТВЕР
ХАРДВЕР

УСЛУГИ

Изберете приспособена услуга што ќе
одговара на вашите деловни потреби
преку отстранување на непотребните
процеси за управување со печатењето.
Консултирајте се со експертите од
Canon за вашите специфични потреби
за да пронајдете соодветна опција за
управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА
Надополнете ги функциите за Cloud со
uniFLOW Online - сè-во-едно системот
за управување со печатењето од Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2019

