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SPOLEHLIVOST, ZABEZPEČENÍ A VYSOKÁ
PRODUKTIVITA DÍKY BAREVNÉMU
MULTIFUNKČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3
Maximalizujte dobu provozuschopnosti a zjednodušte údržbu díky bezkonkurenční odolnosti zařízení

PRODUKTIVITA

ZABEZPEČENÍ

SPRÁVA
A ÚDRŽBA

UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ

PŘIPOJENÍ
KE CLOUDU

UDRŽITELNOST
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PRODUKTIVITA
• Krátká doba zahřívání urychluje spuštění tisku
• Tiskněte širokou škálu typů a velikostí médií bez
přestávek a ve velkých objemech
• Přizpůsobte konfiguraci uživatelského displeje
tak, aby se zvýšila efektivita zpracování
dokumentů
• Zefektivněte postprodukci dokumentů pomocí
volitelných možností konečných úprav, včetně
bezsponkového sešívání (ECO), sešívání a děrování
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
• Snadno použitelná dotyková obrazovka
s úhlopříčkou 17,8 cm (7") poskytuje vynikající
viditelnost a použitelnost pro intuitivní ovládání
• Optimalizujte pracovní postupy tisku, kopírování,
skenování a odesílání dokumentů
prostřednictvím jednodotykového ovládání
• Zkombinujte více nastavení do jednoho tlačítka
a získejte mimořádně rychlé zpracování dokumentů
• Opakujte předchozí úlohy stisknutím tlačítka
díky Historii nastavení časové osy (Timeline)

ZABEZPEČENÍ

SPRÁVA A ÚDRŽBA

• Chraňte data a dokumenty pomocí šifrování
PDF, funkce vynuceného pozastavení tisku
a ověření uživatele
• Chraňte systémy zařízení před neznámými
hrozbami pomocí integrované ochrany McAfee
• Zabezpečte svou síť a cloud pomocí
zabezpečeného připojení k externím zařízením
• Zjednodušte správu zabezpečení pomocí
podpory SIEM, protokolů auditu a automatické
aktualizace certifikátu
PŘIPOJENÍ KE CLOUDU
• Ukládejte naskenované dokumenty do e-mailu
nebo do služby Google Drive / Google
Workspace pomocí přizpůsobených pracovních
postupů a uniFLOW Online Express
• Pomocník pro archivaci soubory automaticky
pojmenuje, seřadí a vytvoří pro ně strukturu složek
• Tiskněte bezdrátově z mobilních zařízení
podporujících technologie Apple AirPrint a Mopria
• Přidejte další funkce pro mobilní tisk a skenování
pomocí aplikace pro firmy PRINT Business
společnosti Canon

• Snižte svoji administrativní zátěž díky vzdálené
diagnostice, automatizovaným odečtům stavu
počítadel a sledování spotřebního materiálu
• Automatické aktualizace firmwaru přinášejí
nejnovější funkce a udržují zařízení aktuální
• Omezte soukromé používání a plýtvání papírem
a pomocí dávkové správy centrálně spravujte
přihlašovací údaje uživatelů
UDRŽITELNOST
• Upravte nastavení tisku na úrovni zařízení,
abyste snížili plýtvání papírem a tonerem
• Převod dokumentu na digitální soubory
minimalizuje spotřebu papíru
• Možnost bezsponkového sešívání (ECO)
umožňuje další snížení využití spotřebního
materiálu
• Funkce pro úsporu energie, jako je Režim
spánku, pomáhají omezit spotřebu energie

RYCHLÝ PŘEHLED
• Tisk, kopírování, skenování a SEND
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou
17,8 cm (7˝)
• Ovládání jedním dotykem díky možnostem Timeline
a Shared/Personal
• Rychlost tisku až 26 str./min
• Podporuje celou řadu typů a velikostí médií
• Cloudové řešení správy tisku uniFLOW Online
Express*
• Automatické názvy souborů, třídění a struktura
složek díky nástroji Pomocník pro archivaci**

• Zabezpečení dokumentů, zařízení a sítě pomocí
softwaru McAfee Protected Control, podpora
TLS1.3 a SIEM
• Snadná údržba díky automatickým aktualizacím
firmwaru
• Možnosti dokončování zahrnují bezsponkové
sešívání (ECO), sešívání a děrování

*vyžaduje aktivaci
**k dispozici s předplatným pro řešení cloudové správy tisku uniFLOW Online

SLUŽBY
KLÍČOVÉ
Provádějte běžné kancelářské operace
bezpečně a snadno za použití
integrovaného softwaru včetně uniFLOW,
Microsoft Universal Print a dalších
dostupných služeb, nabízejících
kompletní údržbu a podporu zařízení.

NA MÍRU
SOFTWARE
HARDWARE

Zvolte si službu na míru, která bude
vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se
zbytečného zatížení správy tisku. Poraďte
se s odborníky společnosti Canon o svých
specifických požadavcích a nalezněte
vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

SLUŽBY

VYLEPŠENÉ
Rozšiřte možnosti cloudu pomocí softwaru
uniFLOW, systému typu „vše v jednom“
pro správu tisku od společnosti Canon.
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