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INTELIGENTNE I WYDAJNE URZĄDZENIA
USPRAWNIAJĄCE PRACĘ
Wielofunkcyjne urządzenia monochromatyczne A3, idealne dla obciążonych pracą biur.
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Seria Canon imageRUNNER 2425
WYDAJNOŚĆ
• Doskonała szybkość wydruku do 25 str./min
• Drukowanie dwustronne
• Skanowanie kolorowych dokumentów do usług
w chmurze, folderów sieciowych i do
wiadomości e-mail
• Szybsze przesyłanie dokumentów dzięki
spersonalizowanym procesom roboczym
• Skanowanie dokumentów do przeszukiwalnych
plików PDF, Microsoft Word lub Power Point
• Funkcja wstrzymania druku pozwalająca
dostosować ostateczną wersję drukowanego
dokumentu
WYGODNA OBSŁUGA
• Inteligentny, kolorowy ekran dotykowy z
intuicyjnymi i prostymi w użyciu funkcjami
• Personalizacja i funkcje z możliwością
dostosowania
• Szybki dostęp do często używanych funkcji
• Łatwa wymiana tonerów
• Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca
dogodne ustawienie urządzenia w biurze

ZABEZPIECZENIA
• Opcje uwierzytelniania w oparciu o urządzenie i
chmurę
• Centralne zarządzanie ustawieniami
zabezpieczeń
• Szyfrowany plik PDF oraz PDF z sygnaturą
urządzenia chronią Twoje dane
• Bezpieczny kod PIN i drukowanie z
wymuszonym wstrzymaniem pozwalają
zachować poufności dokumentów
• Weryfikacja systemu podczas uruchamiania
chroni urządzenie przed niezatwierdzonymi
modyfikacjami
POŁĄCZENIA

• Aplikacja Canon PRINT Business pozwalająca
korzystać z zaawansowanych funkcji drukowania
i skanowania
REGULACJA I KONSERWACJA
• Opcje zdalnego zarządzania w chmurze
• Oprogramowanie do zdalnego zarządzania
(RSOK) zapewniające dodatkowy dostęp do
urządzenia
• Oprogramowanie uniFLOW firmy Canon
umożliwiające śledzenie i raportowanie zadań
drukowania
• Usługa e-Maintenance umożliwiająca zdalną
diagnostykę, automatyczny odczytów liczników
i monitorowanie stanu materiałów
eksploatacyjnych

• Łączność przez USB, przewodową i
bezprzewodową sieć LAN oraz kody QR
• Zdalny interfejs pozwala na wgrywanie
ustawienia drukowania w dowolnej chwili
• Obsługa usług Mopria, Apple Air Print i Google
Cloud Print
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie
faks
• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 7 cali (17,8 cm)
• Szybkość drukowania: 25 str./min (A4)
• Automatyczne drukowanie dwustronne
• Standardowa pokrywa skanera
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna podajników papieru: 580 arkuszy

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i
opcjonalnie faks
• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 7 cali
(17,8 cm)
• Szybkość drukowania: 25 str./min (A4)
• Automatyczne drukowanie dwustronne
• Standard DADF
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna podajników papieru: 580 arkuszy

USŁUGI
PODSTAWOWE
Bezpieczne i łatwe wykonywanie
rutynowych czynności biurowych przy
pomocy uniFLOW Online Express i innych
usług zapewniających kompleksowe
możliwości konserwacji i pomoc
techniczną.

SKROJONE NA MIARĘ
OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

Wybierz usługę dopasowaną do
indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Aby znaleźć odpowiednie opcje usług
zarządzania drukiem, skontaktuj się z
ekspertami firmy Canon i porozmawiaj z
nimi o swoich wymaganiach.

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