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BARDZO WYDAJNE, MONOCHROMATYCZNE
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A4
Z MOŻLIWOŚCIĄ SZYBKIEGO SKANOWANIA
Niezawodne i wszechstronne drukarki wyposażone w szeroki zakres funkcji
dostosowanych do potrzeb zapracowanych grup roboczych
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Seria imageRUNNER 1600
WYDAJNOŚĆ
•S
 zybkie, automatyczne drukowanie dwustronne,
które spełnia wymagania wymagających
środowisk pracy
• Szybkie, jednoprzebiegowe skanowanie
dwustronne przyspieszające digitalizację
dokumentów
• Dostosowywanie aplikacji ekranowych w celu
zwiększenia wydajności pracy
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
• Wiele podajników z obsługą nośników o różnych
typach i rozmiarach, co umożliwia dostosowanie
obiegu pracy do indywidualnych potrzeb
ZABEZPIECZENIA
•K
 ontrola dostępu przez opcje uwierzytelniania
w urządzeniu lub chmurze
• Funkcja bezpiecznego drukowania gwarantuje
poufność dokumentów
• Łatwa konfiguracja zasad bezpieczeństwa
organizacji za pośrednictwem interfejsu
użytkownika urządzenia
* tylko w urządzeniach z serii imageRUNNER 1643iF

•F
 unkcja szyfrowanego pliku PDF zapewnia
wysoki poziom ochrony danych; podpis
urządzenia PDF pozwala wygenerować
certyfikat nadawcy
• Jeszcze większe bezpieczeństwo w całej sieci
dzięki protokołom IPsec, Online Certificate
Status Protocol i technologii TLS
ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI
PRZENOŚNYMI
•K
 omunikacja przez Wi-Fi, kod QR i technologię
NFC (Near Field Communication)* umożliwia
pracę z poziomu tabletu lub smartfonu
• Zdalny interfejs użytkownika zgodny
z urządzeniami przenośnymi i obejmujący
zoptymalizowany układ wyświetlania
• Obsługa usług Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print i Windows 10 Print
• Aplikacja PRINT Business firmy Canon zawiera
dodatkowe funkcje drukowania i skanowania
z urządzeń przenośnych
REGULACJA I KONSERWACJA
•C
 entralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami
w sieci za pomocą IW EMC/MC i innych opcji
zdalnego zarządzania w chmurze

•Z
 godność z oprogramowaniem uniFLOW firmy
Canon umożliwia śledzenie i raportowanie zadań
drukowania
• Usługa e-Maintenanace wydłużająca czas pracy
bez przestojów dzięki zdalnej diagnostyce,
automatycznym odczytom liczników i monitorowaniu
stanu materiałów eksploatacyjnych
WYGODNA OBSŁUGA
• Intuicyjna obsługa dzięki ekranowi dotykowemu
TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
• Biblioteka aplikacji umożliwia uruchamianie
drukowania zapisanych szablonów lub
skanowania dokumentów do wstępnie
zdefiniowanych miejsc docelowych po
naciśnięciu jednego przycisku
• Skanowanie i konwertowanie dokumentów do
formatu pliku PDF z możliwością przeszukiwania
tekstu
• Łatwa wymiana kasety z tonerem typu
„wszystko w jednym”
• Kompaktowa konstrukcja umożliwia dogodne
ustawienie urządzenia w biurze
• Wytrzymała konstrukcja gwarantuje wysoką
jakość i niezawodne działanie

KILKA FAKTÓW
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF
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Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie
Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
Szybkość drukowania: 43 str./min (A4)
Rozdzielczość drukowania: 600 × 600 dpi
Automatyczne drukowanie dwustronne
Szybkość skanowania: do 70 obr./min przy
jednoprzebiegowym skanowaniu dwustronnym
• Pojemność podajnika DADF: 50 arkuszy
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
Szybkość drukowania: 43 str./min (A4)
Rozdzielczość drukowania: 600 × 600 dpi
Automatyczne drukowanie dwustronne
Szybkość skanowania: do 70 obr./min przy jednoprzebiegowym
skanowaniu dwustronnym
• Pojemność podajnika DADF: 50 arkuszy
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB, kod QR i NFC
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy

USŁUGI
PODSTAWOWE
Bezpieczne i łatwe wykonywanie
rutynowych czynności biurowych przy
pomocy wbudowanego oprogramowania,
np. uniFLOW Online Express, i innych usług
zapewniających kompleksowy serwis
i pomoc techniczną.

SKROJONE NA MIARĘ
OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

Wybierz usługę dostosowaną do potrzeb
Twojej firmy, eliminującą zbędne obciążenia
związane z zarządzaniem drukiem.
Aby znaleźć odpowiednie opcje usług
zarządzania drukiem, skontaktuj się
z ekspertami firmy Canon i porozmawiaj
z nimi o swoich wymaganiach.

USŁUGI

UDOSKONALONE
Rozszerzenie możliwości przetwarzania
w chmurze dzięki oprogramowaniu
uniFLOW Online – wielofunkcyjnemu
systemowi zarządzania drukiem firmy Canon
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