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ROBUSTNI, ZANESLJIVI IN IZJEMNO UČINKOVITI
ČRNO-BELI VEČNAMENSKI TISKALNIKI VELIKOSTI A3
Vrhunske naprave za delo z dokumenti, zasnovane za uporabo v sodobnem pisarniškem okolju
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VARNOST

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

• Hitro tiskanje in hiter čas natisa prve kopije (FCOT).
• Prilagoditev aplikacij na zaslonu poveča učinkovitost

• Preverjanje sistema ob zagonu omogoča preventivne

•

•

•
•
•

poteka dela.
Skenirajte in pretvorite dokumente v oblike zapisa PDF z
možnostjo iskanja, Microsoft Word in Microsoft PowerPoint.
Funkcija zadržanja tiskanja omogoča priročno končno
nastavitev tiskanja pred izdajo opravila.
Pametno upravljanje medijev omogoča registriranje do
30 vrst papirja in samodejno zaznavanje velikosti.
Prihranite prostor z dodatno notranjo sortirko z vezenjem
brez spenjanja in vgrajenim ročnim spenjanjem.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
• Intuitivno upravljanje z velikim barvnim zaslonom na
dotik, ki spominja na uporabo pametnega telefona.

•
•
•
•
•

• Napredne možnosti za personalizacijo in prilagajanje

izpolnjujejo potrebe vsakega uporabnika pri poteku dela.

• Vgrajeni domači uporabniški vmesnik omogoča izbiro
pogosto uporabljenih nastavitev v enem meniju.

• Samodejni prehod iz načina mirovanja* z namestitvijo

papirja na DADF ali odpiranjem steklene plošče.
• Inovativni proizvodni procesi, vključno z varjenim
okvirjem, zagotavljajo dolgotrajno življenjsko dobo in
zanesljivost stroja.
• Preprosta menjava kartuše s tonerjem s tehnologijo proti
polivanju.
• Zaradi kompaktne oblike omogoča priročno pisarniško
postavitev.
*Samo imageRUNNER 2645i.

varnostne ukrepe za zaščito naprave pred
nepooblaščenimi posegi.
Napredne možnosti preverjanja pristnosti prek naprave
in v oblaku.
Centralen nadzor varnostnih nastavitev zmanjša
skrbnikovo breme.
Šifriran PDF, naprava ter PDF za podpis poljubnega
uporabnika zagotavljajo dodatne varnostne ravni
preverjanja pristnosti.
Varna koda PIN in vsiljeno zadržanje tiskanja izboljšata
zaupnost dokumenta.
Dodatni ukrepi proti zlonamernemu napadu na omrežje
vključujejo integracijo sistemov SIEM drugih ponudnikov.
Zagotovite zasebnost podatkov v celotnem omrežju z
IPsec in filtriranjem vrat.

• Centralno upravljanje vseh naprav v omrežju z
možnostmi daljinskega upravljanja iz oblaka.

• Komplet programske opreme za daljinsko upravljanje

ponuja alternativni dostop do naprave. Na zaslonu
omrežnega računalnika simulira nadzorno ploščo in tipke,
ki omogočajo daljinsko upravljanje vseh sistemskih funkcij.
• Združljivost s Canonovimi programskimi rešitvami
uniFLOW omogoča sledenje in poročanje o opravilih
tiskanja.
• Sistem e-Maintenance lahko pospeši delovanje z
daljinsko diagnostiko, samodejnim odčitavanjem števcev
in spremljanjem porabe potrošnega materiala.

MOBILNA POVEZLJIVOST
• Možnosti povezave brezžičnega LAN-a in kode QR za
delo v tabličnih računalnikih in pametnih telefonih.

• Oddaljeni uporabniški vmesnik, ki je združljiv z

mobilnimi telefoni, z optimirano postavitvijo prikaza
uporabnikom omogoča spreminjanje nastavitev opravil
tiskanja na poti.
• Podpora za: Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print
in Windows 10 Print.
• Canonova aplikacija PRINT Business ponuja še več
funkcij za tiskanje in skeniranje iz mobilnih naprav.
• Stanje naprave in potrošnega materiala si lahko ogledate
v povezanih mobilnih napravah.

KRATEK PREGLED PODATKOV
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• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija • Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija
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faksa
7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
Hitrost tiskanja: 25 strani na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
Samodejno obojestransko tiskanje
Možnosti steklene plošče ali DADF (kapaciteta 50 listov)
Hitrost skeniranja: 25 slik na minuto (A4, črno-belo/barvno)
Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov
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faksa
7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
Hitrost tiskanja: 30 strani na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
Samodejno obojestransko tiskanje
Standardni DADF (kapaciteta 50 listov)
Hitrost skeniranja: 30 slik na minuto (A4, črno-belo/barvno)
Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov

faksa
7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
Hitrost tiskanja: 45 strani na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
Samodejno obojestransko tiskanje
Standardni DADF (100 listov)
Hitrost skeniranja: 55 slik na minuto (A4, črno-belo/barvno)
Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
Samodejno bujenje iz načina mirovanja
Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov

STORITVE
OSNOVNO
Rutinska pisarniška opravila izvajajte
varno in brez težav ter izkoristite vdelano
programsko opremo, vključno z uniFLOW
Online Express in drugimi razpoložljivimi
storitvami, ki vam omogočajo celovito
vzdrževanje in podporo za napravo.

PRILAGOJENO
STROJNA
OPREMA

PROGRAMSKA
OPREMA

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza
vašim poslovnim potrebam, in olajšajte
upravljanje tiskanja. Posvetujte se s
Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih
zahtevah in najdite možnost upravljanih
storitev tiskanja, ki vam ustreza.

STORITVE

IZBOLJŠANO
Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo
uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim
sistemom upravljanja tiskanja.
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