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DISPOZITIVE MULTIFUNCŢIONALE
A4 FOARTE EFICIENTE, CU CAPACITĂŢI
DE SCANARE RAPIDĂ
Imprimante fiabile şi versatile, oferind o gamă largă de funcţii adaptate cerinţelor grupurilor de lucru
cu activitate intensă

PRODUCTIVITATE

CONECTIVITATE CU
DISPOZITIVE MOBILE

EXPERIENŢA
UTILIZATORULUI

SECURITATE

CONTROL ŞI
ÎNTREŢINERE

imageRUNNER seria 1600
PRODUCTIVITATE
• Imprimare faţă-verso automată, rapidă, care
îndeplineşte cerinţele mediilor de lucru solicitante
• Scanarea faţă-verso rapidă cu o singură trecere
contribuie la accelerarea digitalizării documentelor
• Personalizarea aplicaţiilor de pe ecran creşte
eficienţa fluxului de lucru
• Capacitate mare de hârtie, de până la 2.300 de coli
• Alimentatorul multiplu care acceptă diferite tipuri şi
dimensiuni de suporturi permite adaptarea fluxului
de lucru la cerinţele de imprimare personalizate
SECURITATE
•C
 ontrolaţi accesul cu opţiunile de autentificare
pe dispozitiv sau în cloud
• Imprimarea securizată îmbunătăţeşte
confidenţialitatea documentelor
• Configurare facilă a politicii de securitate
organizaţională prin interfaţa utilizatorului
pentru dispozitiv

*Numai imageRUNNER 1643iF

•F
 uncția de creare a PDF-urilor criptate asigură
protecţie la nivel înalt a datelor, în timp ce
PDF-ul cu semnătura dispozitivului generează
certificarea expeditorului
• Sporiţi securitatea în reţea cu IPsec, verificarea
stării protocolului online şi tehnologia TLS
CONECTIVITATE CU DISPOZITIVE MOBILE
•O
 pţiuni de conectare prin Wi-Fi, cod QR şi Near
Field Communication (NFC)* pentru lucrul de pe
tablete şi smartphone-uri
• Interfaţa pentru utilizator de la distanţă este
compatibilă cu dispozitive mobile cu o
configuraţie de afişare optimizată
• Compatibilitate cu Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print şi Windows 10 Print
• Aplicaţia Canon PRINT Business adaugă funcţii
suplimentare de imprimare şi scanare de pe
dispozitive mobile
CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE

•C
 ompatibilitatea cu soluţiile software uniFLOW
de la Canon permite urmărirea şi raportarea
lucrărilor de imprimare
• e-Maintenance poate îmbunătăţi timpul de
funcţionare prin diagnosticări de la distanţă,
citiri automatizate ale contoarelor şi
monitorizarea consumabilelor
EXPERIENŢA UTILIZATORULUI
•F
 uncţionare intuitivă cu ajutorul ecranului tactil
TFT LCD de 5 inchi/12,7 cm
• Biblioteca de aplicaţii permite activarea prin simplă
atingere pentru tipărirea şabloanelor memorate sau
scanarea documentelor la destinaţii presetate
• Scanaţi şi convertiţi documente în fişiere PDF cu
posibilitate de căutare text
• Înlocuire uşoară a cartuşului de toner multifuncţional
• Designul compact permite organizarea optimă a
biroului
• Construcţie durabilă pentru calitate şi performanţă
sigură

•G
 estionaţi centralizat toate dispozitivele din
reţea cu IW EMC/MC şi alte opţiuni de
administrare de la distanţă
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Imprimare, copiere, scanare şi transmitere
Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
Viteză de imprimare: 43 ppm (A4)
Rezoluţie de imprimare: 600 x 600 dpi
Imprimare automată faţă-verso
Viteză de scanare: până la 70 ipm cu scanare duplex cu
o singură trecere
• Capacitate DADF: 50 de coli
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB, cod QR
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 2.300 de coli

Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax
Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
Viteză de imprimare: 43 ppm (A4)
Rezoluţie de imprimare: 600 x 600 dpi
Imprimare automată faţă-verso
Viteză de scanare: până la 70 ipm cu scanare duplex cu
o singură trecere
• Capacitate DADF: 50 de coli
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB, cod QR şi NFC
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 2.300 de coli

SERVICII
FUNCŢII DE BAZĂ
Efectuaţi operaţiile de rutină pentru
birou în siguranţă şi cu uşurinţă, utilizând
software încorporat, inclusiv uniFLOW
Online Express şi alte servicii disponibile
care asigură întreţinere şi asistenţă
complete pentru dispozitiv.

FUNCŢII PERSONALIZATE
SOFTWARE
ECHIPAMENT

Alegeţi un serviciu adaptat necesităţile dvs.
profesionale, eliminând povara activităţilor
inutile de gestionare a imprimării. Consultaţi
experţii Canon în legătură cu cerinţele dvs.
specifice pentru a găsi o opţiune potrivită
de administrare a serviciilor de imprimare

SERVICII

FUNCŢII ÎMBUNĂTĂŢITE
Extindeţi capabilităţile de tip cloud cu
uniFLOW Online, sistemul Canon complet
de gestionare a imprimării
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