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ROBUSTNÍ, SPOLEHLIVÉ A VYSOCE
EFEKTIVNÍ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3
Dokonalá zařízení pro práci s dokumenty jsou navržená tak, aby vynikala v moderním
kancelářském prostředí

PRODUKTIVITA

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍM
ZAŘÍZENÍM

UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ

ZABEZPEČENÍ

SPRÁVA
A ÚDRŽBA

Řada imageRUNNER 2600
PRODUKTIVITA
• Rychlé tiskové výstupy a doba vytištění první kopie
(FCOT)
• Přizpůsobení aplikací na obrazovce zvyšuje
efektivitu pracovních postupů
• Možnost skenování a převádění dokumentů do
prohledávatelných souborů PDF, Microsoft Word
nebo PowerPoint
• Funkce pozastavení tisku pro pohodlnou konečnou
úpravu nastavení tisku před uvolněním úlohy
• Inteligentní manipulace s médii umožňuje registraci
až 30 typů papíru a automatickou detekci velikosti
• Prostorově úsporný volitelný vnitřní finišer
s bezsponkovou vazbou a integrovaným
ručním sešíváním
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
• Intuitivní ovládání pomocí velké barevné dotykové
obrazovky, která se ovládá podobně jako
smartphone
• Pokročilé možnosti personalizace a přizpůsobení
vytvořené na míru potřebám pracovních postupů
uživatele
• Integrované základní uživatelské rozhraní
umožňuje zvolit různá nastavení z jedné nabídky
• Automatické obnovení z režimu spánku* umístěním
papíru do podavače DADF nebo otevřením krytu
skla skeneru

• Inovativní výrobní procesy, včetně svařovaného
rámu, zajišťují dlouhou životnost stroje a stálou
spolehlivost
• Snadná výměna tonerové kazety s technologií
proti vysypání
• Kompaktní design umožňující vhodné uspořádání
kanceláře
ZABEZPEČENÍ
• Ověření integrity systému při spuštění umožňuje
preventivní bezpečnostní opatření na ochranu
zařízení před neoprávněnými úpravami
• Pokročilé možnosti ověřování přes zařízení nebo
v cloudu
• Centrální ovládání nastavení zabezpečení snižuje
zatížení správce
• Šifrované soubory PDF a soubory PDF s podpisem
zařízení a volitelně s podpisem uživatele poskytují
další úrovně zabezpečení ověřováním
• Zabezpečený kód PIN a vynucené pozastavení
tiskových úloh přispívá k ochraně důvěrných
dokumentů
• Mezi další nástroje bránící malwarovým útokům
v síti patří integrace systému SIEM třetích stran
• Zajistěte ochranu dat v celé síti pomocí sady
protokolů IPsec a filtrování portů

*Pouze model imageRUNNER 2645i

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM
• Možnost připojení pomocí bezdrátové sítě LAN
a kódu QR pro práci na tabletech a smartphonech
• Vzdálené uživatelské rozhraní s optimalizovaným
rozvržením zobrazení, které je kompatibilní
s mobilními zařízeními, umožňuje uživatelům měnit
nastavení tiskových úloh odkudkoli
• Podpora technologií Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print a Windows 10 Print
• Aplikace PRINT Business od společnosti Canon
přidává další funkce pro tisk a skenování
z mobilních zařízení
• Stav zařízení a spotřebního materiálu lze zjistit
z připojených mobilních zařízení
SPRÁVA A ÚDRŽBA
• Centrální správa všech zařízení v síti pomocí
možností vzdálené cloudové správy
• Sada softwaru pro dálkovou obsluhu (Remote
Operators Software Kit) poskytuje alternativní
přístup k zařízení, simulující na obrazovce počítače
připojeného k síti ovládací panel s klasickými
tlačítky pro dálkové ovládání všech funkcí systému
• Kompatibilita se softwarovými řešeními uniFLOW
společnosti Canon umožňuje sledovat tiskové
úlohy a vytvářet o nich zprávy
• Služba e-Maintenance dokáže zvýšit
provozuschopnost pomocí vzdálené diagnostiky,
automatizovaných odečtů stavů počítadel
a sledování spotřebního materiálu

RYCHLÝ PŘEHLED
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• Tisk, kopírování, skenování, SEND a volitelně faxování
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou
17,8 cm (7˝)
• Rychlost tisku: 25 str./min (A4)
• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200 dpi
• Automatický oboustranný tisk
• Plochá deska nebo podavač DADF (kapacita 50 listů)
• Rychlost skenování: 25 obr./min (A4, černobíle/
barevně)
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
• Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů

• Tisk, kopírování, skenování, SEND a volitelně faxování
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou
17,8 cm (7˝)
• Rychlost tisku: 30 str./min (A4)
• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200 dpi
• Automatický oboustranný tisk
• Standardní podavač DADF (kapacita 50 listů)
• Rychlost skenování: 30 obr./min (A4, černobíle/
barevně)
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
• Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů

• Tisk, kopírování, skenování, SEND a volitelně faxování
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou
17,8 cm (7˝)
• Rychlost tisku: 45 str./min (A4)
• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200 dpi
• Automatický oboustranný tisk
• Standardní podavač DADF (kapacita 100 listů)
• Rychlost skenování: 55 obr./min (A4, černobíle/barevně)
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
• Automatické obnovení z režimu spánku
• Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů

SLUŽBY
KLÍČOVÉ
Provádějte běžné kancelářské operace
bezpečně a snadno za použití
integrovaného softwaru včetně uniFLOW
Online Express a dalších dostupných
služeb, nabízejících kompletní údržbu
a podporu zařízení.

NA MÍRU
SOFTWARE
HARDWARE

Zvolte si službu na míru, která bude
vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se
zbytečného zatížení správy tisku. Poraďte
se s odborníky společnosti Canon o svých
specifických požadavcích a nalezněte
vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

SLUŽBY

VYLEPŠENÉ
Rozšiřte možnosti cloudu pomocí softwaru
uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“
pro správu tisku od společnosti Canon.
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