סדרת imageRUNNER 2600

מדפסות משולבות שחור-
לבן חזקות ,מהימנות
ויעילות במיוחד להדפסה
בגודל A3
המכשירים האולטימטיביים לטיפול במסמכים תוכננו להצטיין בסביבה המשרדית המודרנית

פרודוקטיביות

קישוריות למכשירים ניידים

חוויית משתמש

אבטחה

שליטה ותחזוקה

סדרת imageRUNNER 2600
פרודוקטיביות
•הדפסות מהירות וזמן קצר להפקת עותק ראשון ()FCOT
•התאמה אישית של היישומים המוצגים במסך מגבירה את
היעילות של זרימת העבודה
•סרוק והמר מסמכים לקובצי  PDFהניתנים לחיפוש ,לקובצי
 Microsoft Wordאו לקובצי PowerPoint
•פונקציית 'השהיית הדפסה' להתאמה סופית נוחה של הגדרת
ההדפסה לפני חידוש העבודה
•טיפול חכם במדיה מאפשר רישום של עד  30סוגי נייר וזיהוי
אוטומטי של גודל הדף
•אופציה ליחידת גימור פנימית וקומפקטית עם פונקציית הידוק
ללא צורך בשדכן והידוק ידני משולב
חוויית משתמש
•תפעול אינטואיטיבי הודות למסך מגע צבעוני וגדול דמוי
טלפון חכם
•אפשרויות חכמות להתאמה אישית המותאמות לצורכי זרימת
העבודה של המשתמש
•ממשק דף בית משולב מאפשר למשתמשים לבחור הגדרות
שונות מתפריט יחיד עבור פונקציות נפוצות
•שחזור אוטומטי ממצב שינה* על-ידי הנחת נייר במזין המסמכים
האוטומטי הדו-צדדי ( )DADFאו פתיחת משטח הסריקה
•תהליכי ייצור חדשניים ,לרבות שלדה מרותכת ,מבטיחים
שתיהנה ממכשיר מהימן לאורך שנים רבות

•החלפה קלה של מחסנית טונר המצוידת בטכנולוגיה
למניעת זליגה
•עיצוב קומפקטי מאפשר להציב את המכשיר במיקומים
שונים במשרד
אבטחה
•הפונקציונליות של 'אימות מערכת' בשלב האתחול מאפשרת
לנקוט באמצעי אבטחה מונעת כדי להגן על המכשיר מפני
שינויים בלתי מורשים
•אפשרויות אימות מתקדמות מבוססות-מכשיר ומבוססות-ענן
•שליטה מרכזית בהגדרות האבטחה מפחיתה את הנטל
ממנהל המערכת
•הפונקציות של קובצי  PDFמוצפנים בנוסף לקובצי  PDFעם
חתימת מכשיר ואופציה לקובצי  PDFעם חתימת משתמש
מספקות רמות אבטחה נוספות
•הפונקציות של 'קוד  PINמאובטח' ו'-השהיית הדפסה מאולצת'
משפרות את ההגנה על הסודיות של מסמכים
•פעולות נוספות להתמודדות עם מתקפות של תוכנות זדוניות
על הרשת ,כוללות שילוב של מערכות  SIEMשל צד שלישי
•הבטח את הפרטיות של הנתונים ברחבי הרשת באמצעות
 IPsecויכולות לסינון יציאות
קישוריות למכשירים ניידים

•ממשק משתמש מרוחק עם תמיכה במכשירים ניידים ופריסת
תצוגה ממוטבת מאפשר למשתמשים לשנות מכל מקום את
ההגדרות של עבודות הדפסה
•תמיכה ב ,Mopria -ב ,Apple Air Print-בGoogle Cloud-
 Printובהדפסה בWindows 10-
•אפליקציית  PRINT Businessשל  Canonמוסיפה פונקציות
להדפסה ולסריקה ממכשירים ניידים
•ניתן לקרוא את מצב המכשיר והחומרים המתכלים מהמכשירים
הניידים המחוברים
שליטה ותחזוקה
•נהל באופן מרכזי את כל המכשירים ברשת באמצעות אפשרויות
מבוססות-ענן לניהול מרוחק
•ערכת  Remote Operators Software Kitמספקת גישה
חלופית למכשיר ,ומדמה את לוח הבקרה והמקשים הפיזיים
במסך מחשב ברשת למטרת תפעול מרוחק של כל
פונקציות המערכת.
•התאימות לפתרונות התוכנה מסדרת  uniFLOWשל Canon
מאפשרת יכולות מעקב ודיווח של עבודות הדפסה
•יכולת התחזוקה האלקטרונית מסוגלת לשפר את זמן הפעולה
התקינה באמצעות אבחון מרוחק ,קריאות אוטומטיות של מונים
וניטור חומרים מתכלים

•אפשרויות קישוריות באמצעות רשת  LANאלחוטית וקוד QR
לעבודה מתוך טאבלטים וטלפונים חכמים

* imageRUNNER 2645iבלבד

מאפיינים
imageRUNNER 2625i
•הדפסה ,צילום ,סריקה פקס אופציונלי
•מסך מגע צבעוני בגודל  7אינץ' 17.8/ס"מ באיכות WVGA
•מהירות הדפסה 25 :עמודים לדקה ()A4
•רזולוציית הדפסה1,200 x 1,200 dpi :
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית
•אפשרות של משטח סריקה או מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי
(קיבולת של  50דפים)
•מהירות סריקה ,A4( 25 ipm :שחור-לבן/צבע)
•קישוריות רשת,Wi-Fi ,  USBוקוד QR
•קיבולת הזנת נייר מרבית 2,300 :דפים

imageRUNNER 2645i

imageRUNNER 2635i
•הדפסה ,צילום ,סריקה פקס אופציונלי
•מסך מגע צבעוני בגודל  7אינץ' 17.8/ס"מ באיכות WVGA
•מהירות הדפסה 30 :עמודים לדקה ()A4
•רזולוציית הדפסה1,200 x 1,200 dpi :
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית
•מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי כסטנדרט
(קיבולת של  50דפים)
•מהירות סריקה ,A4( 30 ipm :שחור-לבן/צבע)
•קישוריות רשת,Wi-Fi ,  USBוקוד QR
•קיבולת הזנת נייר מרבית 2,300 :דפים

•הדפסה ,צילום ,סריקה פקס אופציונלי
•מסך מגע צבעוני בגודל  7אינץ' 17.8/ס"מ באיכות WVGA
•מהירות הדפסה 45 :עמודים לדקה ()A4
•רזולוציית הדפסה1,200 x 1,200 dpi :
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית
•מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי כסטנדרט (קיבולת של  100דפים)
•מהירות סריקה ,A4( 55 ipm :שחור-לבן/צבע)
•קישוריות רשת,Wi-Fi ,  USBוקוד QR
•שחזור אוטומטי ממצב שינה
•קיבולת הזנת נייר מרבית 2,300 :דפים

שירותים
מאפיינים בסיסיים
בצע פעולות משרדיות שגרתיות בצורה קלה
ומאובטחת ,תוך שימוש בתוכנות המוטבעות כולל
 uniFLOW Online Expressושירותים זמינים אחרים
המציעים תחזוקה ותמיכה מלאות של מכשירים

התאמה אישית
תוכנה
חומרה

בחר בשירות בהתאמה אישית לצרכים העסקיים שלך
על-ידי הסרת הנטל המיותר של ניהול הדפסות .התייעץ
עם המומחים של  Canonלגבי הדרישות הספציפיות
שלך כדי למצוא את האפשרות המתאימה לשירותי
הדפסה מנוהלים

שירותים

מאפיינים משופרים
הרחב את היכולות בענן באמצעות uniFLOW
 ,ONLINEהמערכת ה All-in-One-של Canon
לניהול הדפסות
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