imageRUNNER серія 2600

ЕФЕКТИВНИЙ, НАДІЙНИЙ ТА
НАДЗВИЧАЙНО ПРОДУКТИВНИЙ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНТЕР
ФОРМАТУ A3
Досконале рішення для забезпечення ефетиктивної роботи в сучасних офісних приміщеннях

ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

ЗРУЧНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ

БЕЗПЕКА

КОНТРОЛЬ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ

imageRUNNER серія 2600
ПРОДУКТИВНІСТЬ
• Висока швидкість друку та короткий час для
виведення першої копії

• Можливість налаштування екранних програм
•
•
•
•

дозволяє підвищіти ефективність робочого циклу
Сканування і перетворення документів у формат
PDF, Word та PowerPoint з можливістю пошуку
Функція затримки друку, дозволяє внести останні зміни
в налаштування перед остаточною сдачеє роботи
Завдяки підтримці смарт-обробки носіїв друку,
реалізована система автоматичного визначення
розміру паперу та підтримка до 30 різних носіїв друку
Ергономічний дизайн, внутрішній фінішер, функція
автоматичного скріплення паперу та інтегрована
система ручного зшивання паперу

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
• Інтуїтивно зрозуміле користування за допомогою

великого швидкодійного кольорового сенсорного
екрану із зручною системою керування як на смартфоні
• Широкі можливості персоналізації та кастомізації
щоб забезпечити всі вимоги різних робочих
середовищ
• Вбудований інтерфейс головного екрану надає змогу
обирати різні налаштування з єдиного меню
• Автоматичний вихід із режиму сну* після додавання
паперу до двостороннього пристрою автоматичної
подачі документів або розташування документа на
поверхні для сканування

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОБІЛЬНИХ

ПРИСТРОЇВ

• Інноваційний процес виробництва, міцна зварена

конструкція забезпечують довговічність і надійність
машин
• Легка заміна тонер-картриджів завдяки технології
яка запобігає розливанню чорнил
• Компактний дизайн дозволяє гармонічно вписати
принтер в офісне середовище

•

БЕЗПЕКА
• Функція захисту запуску та Verify system
•
•
•
•

•
•

• Можливість роботи віддалено з вашого смартфону

забезпечують цілісність пристрою та мінімізують
ризики внесення несанкціонованих змін до пристрою
Сучасні можливості автентифікації на основі хмарних
рішень
Централізоване керування налаштуваннями безпеки
зменшує навантаження на системного адміністратора
Шифрування файлів PDF: додання цифрового підпису
пристрою та користувача у PDF файли забезпечують
додаткову безпеку аутентифікації користувачів
Захист PIN-кодом та можливість зупинки друку у
випадках несанкціонованого доступу до пристрою,
забезпечують додатковий рівень захисту та
конфіденційності
Додаткові міри з протидії шкідливим атакам у мережі,
в тому числі інтеграція зі сторонніми системами SIEM
Виняткова безпека передачі даних завдяки технології
IPsec та фільтрації портів

•
•
•

або планшету за допомогою бездротового
підключення та локальної мережі, або отримання
доступу за допомогою зчитування QR-коду
Сумісний з мобільними пристроями адаптивний
інтерфейс віддаленого користувача, дозволяє
миттєво змінювати налаштування друкарських робіт
Підтримка Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print
та Windows 10 Print
Програми для бізнесу від Canon дозволяють друкувати
та сканувати безпосередньо з мобільних пристроїв
Стан пристрою та витратних матеріалів можна
дізнатись з підключених мобільних пристроїв

КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Централізоване керувати всіма пристроями в мережі
за допомогою віддаленого керування в хмарі

• Комплект програмного забезпечення для віддаленого

керування надає альтернативний доступ до пристрою,
що імітує панель керування та клавіші на екрані ПК
для дистанційного керування всіма функціями
• Сумісність із Canon’s uniFLOW дозволяють
відстежувати та звітувати стан друкаріських робіт
• Електронне обслуговування дозволяє поліпшити час
безвідмовної роботи за допомогою віддаленої
діагностики, автоматизованих показів лічильників і
моніторингу витратних матеріалів

*Тільки для imageRUNNER 2645i

ДОВІДКОВІ ДАНІ
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i

imageRUNNER 2645i

• Друк, копіювання, сканування, надсилання,

• Друк, копіювання, сканування, надсилання,

• Друк, копіювання, сканування, надсилання,

•
•
•
•
•

•

• Сенсорна панель WVGA із діагоналлю 7

•
•
•

додатково — передавання факсів
Сенсорна панель WVGA із діагоналлю 7 дюймів/17,8 см
Швидкість друку: 25 сторінок за хв. (A4)
Роздільна здатність друку: 1200 x 1200 точок/дюйм
Автоматичний двосторонній друк
При розташуванні документа на склі експонування
сканера чи при доданні сторінки до системи
подавання паперу (місткість: 50 аркушів)
Швидкість сканування: 25 зобр./хв (A4, монохромний
текст)
Можливість підключення до мережі Wi-Fi, за
допомогою USB та QR-коду
Максимальна місткість лотка для подавання паперу:
2300 аркушів

•
•
•
•
•
•
•

додатково — передавання факсів
Сенсорна панель WVGA із діагоналлю 7
дюймів/17,8 см
Швидкість друку: 30 сторінок за хв. (A4)
Роздільна здатність друку: 1200 x 1200 точок/дюйм
Автоматичний двосторонній друк
Стандартна система подавання паперу (місткість
50 сторінок)
Швидкість сканування: 30 зобр./хв (A4, монохромне
зображення)
Можливість підключення до мережі Wi-Fi, за
допомогою USB та QR-коду
Максимальна місткість лотка для подавання паперу:
2300 аркушів

додатково — передавання факсів

•
•
•
•
•
•
•
•

дюймів/17,8 см
Швидкість друку: 45 сторінок за хв. (A4)
Роздільна здатність друку: 1200 x 1200 точок/дюйм
Автоматичний двосторонній друк
Стандартна система подавання паперу (місткість
100 сторінок)
Швидкість сканування: 55 зобр./хв (A4, монохромне
зображення)
Можливість підключення до мережі Wi-Fi, за
допомогою USB та QR-коду
Автоматичний вихід з режиму сну
Максимальна місткість лотка для подавання паперу:
2300 аркушів

СЕРВІСИ
ОСНОВНІ
Мінімальна кількість апаратних засобів,
вбудоване програмне забезпечення,
зокрема uniFLOW Online Express,
і послуги з повного технічного
обслуговування і підтримки пристрою.

СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ
ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПАРАТНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СЕРВІСИ

Вибирайте індивідуальні рішення для
будь-яких завдань вашого бізнесу,
усуваючи потребу в керуванні друком.
Проконсультуйтеся з фахівцями
компанії Canon щодо ваших потреб, щоб
знайти систему управління друком, яка
б відповідала всім вашим вимогам

УДОСКОНАЛЕННЯ
Розширте можливості хмарного
доступу разом із uniFLOW Online,
універсальною системою управління
друком від Canon
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