Družina Canon imageRUNNER 2425

PAMETEN IN ZMOGLJIV, ZASNOVAN ZA
POENOSTAVITEV POTEKOV DELA
Črno-bele večnamenske naprave A3 so popolne za živahna pisarniška delovna okolja.

PRODUKTIVNOST

VARNOST

UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA

POVEZLJIVOST

NADZOR IN
VZDRŽEVANJE

Družina Canon imageRUNNER 2425
PRODUKTIVNOST
• Visoka izhodna hitrost do 25 strani na minuto
• Obojestransko tiskanje
• Pošljite barvne dokumente v oblak, omrežne
mape ali na e-poštni naslov.
• Povečajte hitrost pretoka dokumentov s
prilagojenimi delovnimi postopki.
• Pretvorite skenirane dokumente v oblike zapisa
PDF z možnostjo iskanja, Microsoft Word in
Microsoft PowerPoint.
• Zahvaljujoč možnosti zadržanja tiskanja lahko
končni izpis dokumenta prilagodite pred samim
tiskanjem.
UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
• Pametni barvni zaslon na dotik z jasnimi in
preprostimi funkcijami za uporabo
• Prilagodljive funkcije in osebno prilagajanje
• Hiter dostop do vsakodnevnih funkcij
• Preprosta zamenjava kartuše s tonerjem
• Kompaktna zasnova za priročno pisarniško
postavitev

VARNOST

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

• Možnosti preverjanja pristnosti prek naprave in
v oblaku
• Centralno vodene varnostne nastavitve
• Šifriran PDF in PDF s podpisom naprave ščitita
vaše podatke.
• Varna koda PIN in vsiljeno zadržanje tiskanja
zagotavljata zaupnost dokumenta.
• Sistem za preverjanje ob zagonu ščiti napravo
pred nepooblaščenimi spremembami.

• Možnosti daljinskega upravljanja iz oblaka
• Komplet programske opreme za daljinsko
upravljanje (RSOK) za dodaten dostop do naprave
• Canonove programske rešitve uniFLOW za
sledenje in poročanje o opravilih tiskanja
• Sistem e-Maintenance za daljinsko diagnostiko,
samodejno odčitavanje števcev in spremljanje
porabe potrošnega materiala

POVEZLJIVOST
• Povezljivost z USB-jem, omrežjem LAN,
brezžičnim omrežjem LAN in kodo QR
• Oddaljeni uporabniški vmesnik omogoča
uporabnikom spreminjanje nastavitev opravil
tiskanja na poti.
• Podpora za storitve Mopria, Apple Air Print in
Google Cloud Print
• Aplikacija Canon PRINT Business za napredne
funkcije tiskanja in skeniranja

PODATKI NA KRATKO
imageRUNNER 2425
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Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
Hitrost tiskanja: 25 strani na minuto (A4)
Samodejno obojestransko tiskanje
Standardno s kopirnim steklom
Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
Največja vhodna kapaciteta za papir: 580 listov

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
Hitrost tiskanja: 25 strani na minuto (A4)
Samodejno obojestransko tiskanje
Standardno s samodejnim podajalnikom dokumentov za
obojestransko obdelavo
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 580 listov

STORITVE
OSNOVNO
Rutinska pisarniška opravila izvajajte
varno in brez težav s funkcijo uniFLOW
Online Express in drugimi razpoložljivimi
storitvami, ki vam omogočajo celovito
vzdrževanje in podporo za napravo.

PRILAGOJENO
PROGRAMSKA
OPREMA

STROJNA
OPREMA

STORITVE

Izberite storitev po meri, ki ustreza
vašemu podjetju. Posvetujte se s
Canonovimi strokovnjaki o svojih
posebnih zahtevah in najdite možnost
upravljanih storitev tiskanja, ki vam
ustreza.

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