imageRUNNER C3226i

FIABILITATE, SIGURANŢĂ ŞI PRODUCTIVITATE
RIDICATĂ DE LA O IMPRIMANTĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ A3 COLOR
Maximizaţi timpul de funcţionare şi simplificaţi întreţinerea datorită durabilităţii fără egal a dispozitivului

PRODUCTIVITATE

SECURITATE

CONTROL ŞI
ÎNTREŢINERE

EXPERIENŢA
UTILIZATORULUI

CONECTIVITATE
LA CLOUD

DURABILITATE

imageRUNNER C3226i
PRODUCTIVITATE
• Timpul de încălzire scurt porneşte producţia
de imprimare mai rapid
• Imprimaţi o mare varietate de tipuri şi formate
de suporturi, continuu, la volum mare
• Personalizaţi configuraţia afişajului pentru
utilizator pentru a îmbunătăţi eficienţa
procesării documentelor
• Optimizaţi faza de postproducţie a
documentelor cu opţiuni de finisare opţionale,
inclusiv capsare Eco, capsare şi perforare
EXPERIENŢA UTILIZATORULUI
• Ecranul tactil de 7 inchi/17,8 cm uşor de utilizat
oferă vizibilitate şi utilizare excelente pentru
manevrare intuitivă
• Optimizaţi fluxurile de lucru de imprimare,
copiere, scanare şi transmitere documente cu o
operaţie iniţiată cu simplă o atingere de buton
• Combinaţi setări multiple într-un singur
buton pentru procesarea extrem de rapidă
a documentelor
• Repetaţi lucrări anterioare prin apăsarea unui
buton cu istoricul setărilor din cronologie

SECURITATE

CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE

• Protejaţi datele şi documentele cu criptarea
fişierelor PDF, funcţia de punere forţată în
aşteptare a lucrărilor de imprimare şi
autentificarea utilizatorului
• Păziţi sistemele dispozitivului de ameninţări
necunoscute cu funcţia încorporată McAfee
Protected Control
• Protejaţi reţeaua şi cloudul cu conexiuni
securizate la dispozitive externe
• Optimizaţi gestionarea securităţii cu
compatibilitatea cu SIEM, jurnale de audit
şi actualizarea automată a certificatelor
CONECTIVITATE LA CLOUD
• Salvaţi documentele scanate pe e-mail sau
în Google Drive/Google Workspace folosind
fluxuri de lucru personalizate cu ajutorul
uniFLOW Online Express
• File Assist denumeşte, sortează şi creează
automat o structură de foldere pentru fişiere
• Imprimaţi wireless de pe dispozitive mobile, cu
compatibilitate cu Apple AirPrint şi Mopria
• Adăugaţi funcţionalităţi suplimentare scanării şi
imprimării de pe dispozitive mobile cu ajutorul
aplicaţiei Canon PRINT Business

• Reduceţi povara administrativă cu diagnosticări
de la distanţă, citiri automatizate ale contoarelor
şi monitorizarea consumabilelor
• Actualizările automate de firmware menţin
dispozitivele la zi cu cele mai recente funcţii
• Limitaţi utilizarea privată şi consumul de hârtie
şi gestionaţi centralizat informaţiile de
autentificare ale utilizatorilor, cu ajutorul
gestionării loturilor
DURABILITATE
• Editaţi setările de imprimare la nivelul
dispozitivului pentru a reduce consumul
de hârtie şi toner
• Convertirea documentelor în fişiere digitale
minimizează consumul de hârtie
• Opţiunea de capsare Eco permite şi mai mult
reducerea consumabilelor
• Funcţiile de economie de energie, precum modul
inactiv, ajută la reducerea consumului de energie

DATE PE SCURT
• Imprimare, copiere, scanare şi transmitere
• Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
• Utilizare printr-o singură atingere cu butoane
Cronologie şi Partajat/Personal
• Viteză de imprimare de până la 26 ppm
• Acceptă o gamă largă de tipuri şi formate de
suporturi
• Soluţie de gestionare a imprimării bazată pe
cloud uniFLOW Online Express*
• Denumirea şi sortarea automată a fişierelor şi
structură de foldere automată cu Filing Assist**

• Securitatea documentelor, a dispozitivului
şi a reţelei datorită compatibilităţii cu
McAfee Protected Control, TLS1.3 şi SIEM
• Întreţinere uşoară cu actualizări automate de
firmware
• Opţiunile de finisare includ capsare Eco,
capsare şi perforare

*necesită activare
**disponibil cu abonamentul la soluţia de gestionare a imprimării bazată pe cloud uniFLOW Online

SERVICII
DE BAZĂ
Efectuaţi operaţiile de rutină pentru
birou în siguranţă şi cu uşurinţă, utilizând
software încorporat, inclusiv uniFLOW,
Microsoft Universal Print şi alte servicii
disponibile, care asigură întreţinere şi
asistenţă complete pentru dispozitiv

PERSONALIZATE
SOFTWARE
HARDWARE

Alegeţi un serviciu adaptat necesităţilor dvs.
profesionale, eliminând povara activităţilor
inutile de gestionare a imprimării. Consultaţi
experţii Canon în legătură cu cerinţele dvs.
specifice pentru a găsi o opţiune potrivită de
administrare a serviciilor de imprimare

SERVICII

ÎMBUNĂTĂŢITE
Extindeţi capacităţile cloud cu uniFLOW,
sistemul Canon complet de gestionare a
imprimării
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