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INTELIGENTE E POTENTE, CONCEBIDA PARA
SIMPLIFICAR OS FLUXOS DE TRABALHO
Equipamentos multifunções A3 a preto e branco, ideais para grupos de trabalho
de escritório atarefados.
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Série Canon imageRUNNER 2425
SEGURANÇA

PRODUTIVIDADE
• Velocidade de produção rápida até 25 ppm
• Impressão frente e verso
• Envie documentos a cores para a cloud, pastas
de rede ou e-mail
• Agilize o fluxo de documentos com processos
de trabalho personalizados
• Converta documentos digitalizados em ficheiros
PDF pesquisáveis, Microsoft Word ou PowerPoint
• Ajuste o resultado final do documento antes de
imprimir, graças à função de retenção de impressões
EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR
• Ecrã tátil a cores, inteligente, com funções claras
e fáceis de utilizar
• Funções adaptáveis e personalização individual
• Acesso rápido a funções utilizadas diariamente
• Substituição fácil das cartridges de toner
• Design compacto para uma disposição
conveniente no escritório

CONTROLO E MANUTENÇÃO

• Opções de autenticação no equipamento ou na
cloud
• Definições de segurança geridas centralmente
• PDF encriptado e assinatura do utilizador para
proteção de dados
• As funções de PIN seguro e de retenção forçada
de impressões asseguram a confidencialidade
dos documentos
• A verificação do sistema no arranque protege o
equipamento de modificações não autorizadas

• Opções de gestão remota baseadas na cloud
• Kit de software do operador remoto (RSOK)
para acesso adicional ao equipamento
• Soluções de software uniFLOW da Canon para
acompanhar e criar relatórios de trabalhos de
impressão
• Ferramenta e-Maintenance para diagnósticos
remotos, leituras de contadores automatizadas
e monitorização de consumíveis

CONETIVIDADE
• Conetividade por USB, rede LAN, LAN sem fios
e código QR
• A IU remota permite aos utilizadores alterar as
definições de trabalhos de impressão
• Suporte para Mopria, Apple Air Print e Google
Cloud Print
• Aplicação Canon PRINT Business para funções
avançadas de impressão e digitalização
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Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional
Ecrã tátil a cores WVGA de 7 pol./17,8 cm
Velocidade de impressão: 25 ppm (A4)
Impressão automática frente e verso
Vidro de exposição de série
Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
Capacidade máxima de entrada de papel: 580 folhas

Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional
Ecrã tátil a cores WVGA de 7 pol./17,8 cm
Velocidade de impressão: 25 ppm (A4)
Impressão automática frente e verso
DADF standard
Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
Capacidade máxima de entrada de papel: 580 folhas

SERVIÇOS
ESSENCIAL
Execute operações de rotina no escritório
com segurança e facilidade, utilizando
o uniFLOW Online Express e outros
serviços disponíveis que oferecem
manutenção e suporte completos ao
equipamento

PERSONALIZADO
SOFTWARE
HARDWARE

SERVIÇOS

Escolha um serviço personalizado que
se adapte à sua empresa. Consulte os
especialistas da Canon relativamente aos
seus requisitos específicos para encontrar
uma opção adequada de Serviços de
Gestão de Impressão.

MELHORADO
Expanda as capacidades de cloud com o
uniFLOW Online, o sistema de gestão de
impressão multifunções da Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Portugal
canon.pt
Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2020

