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MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT
A3-PRINTERS: ROBUUST,
BETROUWBAAR EN ZEER EFFICIËNT
De ultieme multifunctional, ontworpen om uit te blinken in een moderne bedrijfsomgeving
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PRODUCTIVITEIT
• Snelle printuitvoer en een korte tijd tot de
eerste print
• Aanpasbare toepassingen op het scherm
verhogen de efficiëntie van de workflow
• Documenten scannen en converteren naar
doorzoekbare PDF-, Microsoft Word- of Power
Point-bestanden
• Functie om het printen te pauzeren om op
laatste moment nog iets in het document of de
instellingen aan te kunnen passen voordat de
taak wordt geprint
• Intelligente mediaverwerking zorgt voor
registratie van maximaal 30 papiersoorten en
automatische formaatdetectie
• Ruimtebesparende optionele interne finisher
met binden zonder nietjes en geïntegreerde
handmatige nietfunctie
GEBRUIKERSERVARING
• Intuïtieve bediening via een groot
kleurentouchscreen zoals op een smartphone
• Geavanceerde personalisatie- en
aanpassingsopties die zijn afgestemd op wat de
gebruiker voor de workflow nodig heeft
• Met de geïntegreerde gebruikersinterface van
het beginscherm kunt u in één menu kiezen uit
alle veelgebruikte instellingen
• Automatische activering vanuit slaapstand *
door papier op DADF of glasplaat te plaatsen
*Alleen imageRUNNER 2645i

• Innovatieve productieprocessen, inclusief een
gelast frame, garanderen een lange levensduur
en betrouwbaarheid van de printer
• De tonercartridge kan eenvoudig worden
vervangen met behulp van de anti-morstechnologie
• Compact ontwerp voor handige kantooropstellingen
BEVEILIGING
• Door het systeem bij het opstarten te verifiëren,
kunnen preventieve beveiligingsmaatregelen
worden genomen om het apparaat te
beschermen tegen ongeoorloofde
aanpassingen
• Geavanceerde verificatieopties via apparaten of
de cloud
• Centraal beheer van beveiligingsinstellingen
vermindert de werklast van de beheerder
• Gecodeerde PDF, apparaat- en optionele
gebruikershandtekening PDF bieden extra
verificatieniveaus
• Door de beveiligde PIN en Forced Hold Print is
de vertrouwelijkheid van documenten nog beter
gewaarborgd
• Nog meer acties om malware-aanvallen tegen
te gaan, bijvoorbeeld SIEM-systeemintegratie
van derden
• Gegevensprivacy in uw netwerk met IPsec en
het filteren van poorten

• De externe gebruikersinterface is compatibel
met mobiele apparaten en heeft een
geoptimaliseerde schermindeling, zodat
gebruikers de instellingen van printopdrachten
onderweg kunnen aanpassen
• Ondersteuning voor Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print en Windows 10 Print
• De PRINT Business-app van Canon verbetert de
print- en scanfunctionaliteit vanaf mobiele apparaten
• De status van het apparaat en de consumables
kan vanaf de verbonden mobiele apparaten
worden bekeken
BEDIENING EN ONDERHOUD
• Beheer alle apparaten in het netwerk centraal met
cloudgebaseerde opties voor beheer op afstand
• De software voor bediening op afstand biedt
alternatieve toegang tot het apparaat, door het
bedieningspaneel en de fysieke toetsen te
simuleren op het scherm van een
netwerkcomputer voor het op afstand bedienen
van alle systeemfuncties
• Compatibiliteit met Canon's uniFLOWsoftwareoplossingen maakt het mogelijk
printopdrachten te volgen en te rapporteren
• e-Maintenance kan de uptime verbeteren door
middel van diagnose op afstand, het
automatisch verzamelen van statistieken en de
bewaking van consumables

MOBIELE CONNECTIVITEIT
• Wireless verbinding via LAN- en QR-code voor
het werken vanaf tablets en smartphones

ALLES OP EEN RIJTJE
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• Printen, kopiëren, scannen, verzenden en
optioneel faxen
• 7-Inch / 17,8 cm WVGA-kleurentouchscreen
• Printsnelheid 25 ppm (A4)
• Printresolutie: 1.200 dpi x 1.200 dpi
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Glasplaat / DADF-optie (capaciteit van 50 vel)
• Scansnelheid: 25 ipm (A4, zwart-wit/kleur)
• Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel

• Printen, kopiëren, scannen, verzenden en
optioneel faxen
• 7-Inch / 17,8 cm WVGA-kleurentouchscreen
• Printsnelheid: 30 ppm (A4)
• Printresolutie: 1.200 dpi x 1.200 dpi
• Automatisch dubbelzijdig printen
• DADF-standaard (capaciteit 50 vel)
• Scansnelheid: 30 ipm (A4, zwart-wit / kleur)
• Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel
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Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
7-Inch / 17,8 cm WVGA-kleurentouchscreen
Printsnelheid: 45 ppm (A4)
Printresolutie: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
DADF-standaard (capaciteit van 100 vel)
Scansnelheid: 55 ipm (A4, zwart-wit / kleur)
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
Automatische activering vanuit slaapstand
Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel

DIENSTEN
CORE
Voer routinewerkzaamheden op kantoor
veilig en eenvoudig uit met behulp van
geïntegreerde software, waaronder uniFLOW
Online Express en andere beschikbare
diensten die compleet onderhoud van het
apparaat en volledige ondersteuning bieden

OP MAAT
SOFTWARE
HARDWARE

Kies een maatwerkoplossing die bij uw
zakelijke behoeften past door overbodige
printbeheertaken te elimineren. Raadpleeg
Canon-experts om uw specifieke vereisten
te bespreken en een passende Print
Managed Services-optie te vinden

DIENSTEN

UITGEBREID
Breid de cloudmogelijkheden uit
met uniFLOW Online, het All-in-One
printmanagementsysteem van Canon
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