Séria imageRUNNER 1600

VYSOKO EFEKTÍVNE MULTIFUNKČNÉ
MONOCHROMATICKÉ ZARIADENIA
FORMÁTU A4 S RÝCHLYM SKENOVANÍM
Spoľahlivé a univerzálne tlačiarne, ktoré ponúkajú širokú škálu funkcií
prispôsobených potrebám vyťažených pracovných skupín
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MOBILNÉ PRIPOJENIE
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K POUŽÍVATEĽOM
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Séria imageRUNNER 1600
PRODUKTIVITA
•R
 ýchla, automatická obojstranná tlač, ktorá spĺňa
požiadavky náročného pracovného prostredia
• Bleskové jednoprechodové obojstranné skenovanie
pomáha urýchliť digitalizáciu dokumentov
• Prispôsobiteľné aplikácie na obrazovke zvyšujú
efektivitu pracovného chodu
• Veľká kapacita vstupu papiera až 2 300 listov
• Viacúčelový podávač s podporou rôznych typov
a veľkostí médií umožňuje na mieru prispôsobiť tlač
potrebám pracovného toku
ZABEZPEČENIE
•O
 vládajte prístup pomocou možností na overenie
používateľa priamo v zariadení alebo v cloude
• Zabezpečenie tlače napomáha zvyšovať dôvernosť
dokumentov
• Uľahčite nastavenie organizačných zásad
zabezpečenia prostredníctvom používateľského
rozhrania zariadenia

•M
 ožnosť šifrovaného PDF zabezpečuje ochranu dát
na vysokej úrovni, zatiaľ čo podpis zariadenia PDF
generuje certifikáciu odosielateľa
• Bezpečnosť v rámci vašej siete sa zvýši ešte viac
pomocou štandardov IPsec,online kontroly stavu
protokolu a technológie TLS
MOBILNÉ PRIPOJENIE
•M
 ožnosti pripojenia Wi-Fi, QR kódu a funkcie Near
Field Communication (NFC)* pre prácu
prostredníctvom tabletov a smartfónov
• Rozhranie pre vzdialeného používateľa je mobilne
kompatibilné s optimalizovaným rozložením
displeja
• Podpora technológií Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print a Windows 10 Print
• Aplikácia PRINT Business od spoločnosti Canon
pridáva ďalšie funkcie na skenovanie z mobilných
zariadení
OVLÁDANIE A ÚDRŽBA
•C
 entrálna správa všetkých zariadení v sieti
pomocou softvérov IW EMC/MC a ďalších možností
správy na diaľku

•K
 ompatibilita so softvérovými riešeniami uniFLOW
spoločnosti Canon umožňuje sledovanie
a vykazovanie tlačových úloh
• Systém e-Maintenance môže predĺžiť dobu
prevádzkyschopnosti prostredníctvom diagnostiky
na diaľku, automatizovaných odpočtov meracích
prístrojov a monitorovania stavu spotrebného
materiálu
ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM
• Intuitívne ovládanie prostredníctvom 5-palcovej
(12,7 cm) dotykovej obrazovky TFT LCD
• Knižnica aplikácií umožňuje jediným stlačením
tlačidla aktivovať tlač uložených šablón alebo
skenovať dokumenty do prednastavených cieľových
umiestnení
• Skenuje a konvertuje dokumenty do textových
prehľadávateľných súborov PDF
• Jednoduchá výmena tonerovej kazety typu „všetko
v jednom“
• Kompaktný dizajn umožňuje optimálne priestorové
usporiadanie v kancelárii
• Trvácna konštrukcia pre zaručenú kvalitu
a spoľahlivý výkon

* iba model imageRUNNER 1643iF

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie
5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
Rýchlosť tlače: 43 str./min (A4)
Rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
Automatická obojstranná tlač
Rýchlosť skenovania: až 70 obr./min s jednoprechodovým
obojstranným skenovaním
• Kapacita obojstranného automatického podávača
dokumentov: 50 listov
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB, QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
Rýchlosť tlače: 43 str./min (A4)
Rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
Automatická obojstranná tlač
Rýchlosť skenovania: až 70 obr./min s jednoprechodovým obojstranným
skenovaním
• Kapacita obojstranného automatického podávača dokumentov: 50 listov
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB, QR kódu a NFC
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

SLUŽBY
ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné a bezproblémové
vykonávanie bežných kancelárskych
úkonov s využitím vstavaného softvéru
vrátane uniFLOW Online Express a ďalších
dostupných služieb, ktoré ponúkajú
kompletnú údržbu a podporu zariadení

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

Odstráňte zbytočné bremeno v súvislosti
so správou tlače a vyberte si na mieru šitú
službu, ktorá vyhovuje potrebám vášho
podniku. Vaše špecifické požiadavky
máte možnosť konzultovať s odborníkmi
spoločnosti Canon a spoločne nájsť na
mieru šité možnosti spravovaných služieb
tlače

ROZŠÍRENÁ VERZIA
Rozšírte možnosti cloudu za pomoci
softvéru uniFLOW Online, univerzálnej
služby na správu tlače od spoločnosti
Canon
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