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KESTÄVÄT, LUOTETTAVAT JA TEHOKKAAT
A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET
Huipputason asiakirjalaitteet nykyaikaiseen toimistoympäristöön

TUOTTAVUUS

MOBIILIYHTEYDET

KÄYTTÖKOKEMUS

TIETOTURVA

HALLINTA JA
YLLÄPITO

imageRUNNER 2600 -sarja
TUOTTAVUUS
• Nopea tulostus ja ensimmäisen sivun tulostusaika
• Näyttösovellusten mukauttaminen tehostaa
työnkulkuja
• Asiakirjat voidaan skannata ja muuntaa
hakukelpoisiksi PDF-, Microsoft Word- ja Power
Point -tiedostoiksi
• Tulosteiden pitotoiminnolla voi viimeistellä
tulostusasetukset kätevästi ennen työn
vapauttamista.
• Älykäs materiaalinkäsittely mahdollistaa jopa
30 paperityypin rekisteröinnin ja automaattisen
koon tunnistuksen
• Tilaa säästävä valinnainen sisäinen viimeistelijä, jossa
niititön nidonta ja integroitu manuaalinen nidonta
KÄYTTÖKOKEMUS
• Suuri värikosketusnäyttö helpottaa ja nopeuttaa
työskentelyä
• Monipuoliset mukautusvaihtoehdot käyttäjän
työnkulun tarpeiden mukaan
• Integroidussa aloitusnäytössä voi valita usein
käytettyjä asetuksia yhdestä valikosta
• Automaattinen palautuminen lepotilasta*
asettamalla paperi kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteeseen tai avaamalla valotustaso
• Innovatiiviset tuotantoprosessit, kuten hitsattu runko,
takaavat laitteen pitkän käyttöiän ja luotettavuuden

• Läikkymisen estävän tekniikan ansiosta
värikasettien vaihtaminen on helppoa
• Pienikokoinen laite vie toimistossa vain vähän tilaa
TIETOTURVA
• Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä
tarkistus auttaa estämään laitteen luvattomat
muutokset
• Kehittyneet laite- ja pilvipohjaiset todennusasetukset
• Suojausasetusten keskitetty hallinta keventää
järjestelmänvalvojan työkuormaa
• PDF-tiedostojen salaus sekä laitteen ja valinnaisesti
käyttäjän allekirjoittamat PDF-tiedostot tehostavat
todennukseen perustuvaa suojausta
• Turvallinen PIN-koodi ja pakotettu pito -toiminto
lisäävät asiakirjojen luottamuksellisuutta
• Muihin verkon haittaohjelmahyökkäysten
ehkäisemiseen liittyviin toimenpiteisiin lukeutuu
esimerkiksi kolmannen osapuolen SIEMtietoturvajärjestelmien integrointi
• Tietojen yksityisyys koko verkossa voidaan
varmistaa IPsec-tekniikalla ja porttien suodatuksella
MOBIILIYHTEYS
• Langaton lähiverkko ja yhteyden muodostus
QR-koodin avulla tablet-laitteilla ja älypuhelimilla
työskentelyyn

• Mobiilikäyttöä tukeva etäkäyttöliittymä ja
optimoitu näyttöasettelu mahdollistavat
tulostustöiden asetusten muuttamisen missä
tahansa
• Mopria-, Apple Air Print-, Google Cloud Print- ja
Windows 10 Print -tuki
• Canon PRINT Business -sovellus sisältää
lisätoimintoja tulostukseen ja skannaukseen
mobiililaitteista
• Laitteen ja tarvikkeiden tilan voi tarkistaa
liitetyistä mobiililaitteista
HALLINTA JA YLLÄPITO
• Kaikkien verkossa olevien laitteiden keskitetty
hallinta pilvipohjaisilla etähallintatoiminnoilla
• Etäkäyttösovellus (ROSK) mahdollistaa laitteen
käytön sekä ohjauspaneelin ja painikkeiden
simuloinnin verkkoon liitetyllä tietokoneella
kaikkien järjestelmän toimintojen etäkäyttöä
varten
• Yhteensopivuus Canonin uniFLOWohjelmistoratkaisujen kanssa mahdollistaa
tulostustöiden seurannan ja raportoinnin
• MONITORI-palvelu (e-Maintenance) voi lisätä
käyttöaikaa etävianmäärityksen, automaattisten
mittarilukemien ja tarvikkeiden valvonnan avulla
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• Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja
lisävarusteena faksi
• 7 tuuman/17,8 cm:n WVGA-värikosketusnäyttö
• Tulostusnopeus: 25 sivua minuutissa (A4)
• Tulostustarkkuus: 1 200 x 1 200 dpi
• Automaattinen kaksipuolinen tulostus
• Valinnaisena valotustaso tai kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaite (50 arkin kapasiteetti)
• Skannausnopeus: 25 sivua minuutissa
(A4, mustavalko/väri)
• Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
• Enimmäispaperikapasiteetti: 2 300 arkkia

• Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja
lisävarusteena faksi
• 7 tuuman/17,8 cm:n WVGA-värikosketusnäyttö
• Tulostusnopeus: 30 sivua minuutissa (A4)
• Tulostustarkkuus: 1 200 x 1 200 dpi
• Automaattinen kaksipuolinen tulostus
• Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite vakiona
(50 arkin kapasiteetti)
• Skannausnopeus: 30 sivua minuutissa (A4,
mustavalko/väri)
• Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
• Enimmäispaperikapasiteetti: 2 300 arkkia

• Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja
lisävarusteena faksi
• 7 tuuman/17,8 cm:n WVGA-värikosketusnäyttö
• Tulostusnopeus: 45 sivua minuutissa (A4)
• Tulostustarkkuus: 1 200 x 1 200 dpi
• Automaattinen kaksipuolinen tulostus
• Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite vakiona
(100 arkin kapasiteetti)
• Skannausnopeus: 55 sivua minuutissa (A4,
mustavalko/väri)
• Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
• Automaattinen palautuminen lepotilasta
• Enimmäispaperikapasiteetti: 2 300 arkkia

PALVELUT
YDIN
Tee perustoimistotöitä helposti ja
turvallisesti – uniFLOW Online Express
ja muut yhteensopivat ohjelmistot
helpottavat työtä, ja käytettävissäsi
ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja
tukipalvelut.

RÄÄTÄLÖINTI
OHJELMISTOT
LAITTEISTO

Valitse liiketoimintatarpeisiisi
sopiva räätälöity palvelu ja poista
tulostuksenhallintaan liittyvät
haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä
tulostuksenhallintaratkaisu Canonasiantuntijoiden avulla.

PALVELUT

LISÄOMINAISUUDET
Laajenna pilvitoimintoja
Canonin uniFLOW Online
-tulostuksenhallintajärjestelmällä.
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