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RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ YAZICIDAN GÜVENİLİRLİK,
GÜVENLİK VE YÜKSEK VERİMLİLİK
Rakipsiz cihaz dayanıklılığı ile çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve bakım süreçlerini basitleştirin
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VERİMLİLİK

GÜVENLİK

• Hızlı ısınma süresi, baskı üretimini daha hızlı
başlatır.
• Kesintisiz olarak yüksek hacimlerde çok çeşitli
medya türlerini ve boyutlarını yazdırın.
• Belge işleme verimliliğini artırmak için kullanıcı
ekranı yapılandırmasını kişiselleştirin.
• Eco zımbalama, zımbalama ve delme dahil olmak
üzere opsiyonel sonlandırma seçenekleriyle belge
post prodüksiyonunu kolaylaştırın.
KULLANICI DENEYİMİ
• Kullanımı kolay 17,8 cm/7 inç dokunmatik ekran,
sezgisel kullanım için mükemmel görünürlük ve
kullanılabilirlik sağlar.
• Baskı, fotokopi, tarama ve gönderme belge
iş akışlarını tek dokunuşla kullanım için
optimize edin.
• Süper hızlı belge işleme için birden çok ayarı
tek düğmede birleştirin.
• Zaman çizelgesi ayar geçmişine sahip bir
düğmeye dokunarak önceki işleri tekrarlayın.

KONTROL VE BAKIM

• Verileri ve belgeleri PDF şifreleme, Manuel Baskı
Bekletme ve kullanıcı kimlik doğrulaması ile
koruyun.
• Yerleşik McAfee Protected Control ile cihaz
sistemlerini bilinmeyen tehditlerden koruyun.
• Harici cihazlara güvenli bağlantılarla ağınızı ve
bulutunuzu koruyun.
• SIEM desteği, denetim günlükleri ve otomatik
sertifika güncellemesi ile güvenlik yönetimini
kolaylaştırın.
BULUT BAĞLANTISI
• uniFLOW Online Express ile kişiselleştirilmiş iş
akışlarını kullanarak taranan belgeleri e-postanıza
veya Google Drive/Google Workspace'e kaydedin.
• Dosya Yardımcısı dosyaları otomatik olarak
adlandırır, sıralar ve dosyalar için bir klasör
yapısı oluşturur.
• Apple AirPrint ve Mopria desteğiyle mobil
cihazlardan kablosuz olarak yazdırın.
• Canon'un PRINT Business uygulamasıyla mobil
baskı ve taramaya ekstra işlevler ekleyin.

• Uzaktan teşhis, otomatik sayaç okumaları ve sarf
malzemeleri izleme ile yönetim yükünü azaltın.
• Otomatik ürün yazılımı güncellemeleri, cihazları
en son özelliklerle güncel tutar.
• Toplu yönetim ile özel kullanımı ve kağıt israfını
sınırlayın, ayrıca kullanıcı oturum açma bilgilerini
merkezi olarak yönetin.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Kağıt ve toner israfını azaltmak için baskı
ayarlarını cihaz düzeyinde düzenleyin.
• Belgeyi dijital dosyalara dönüştürmek kağıt
kullanımını en aza indirir.
• Eco zımbalama seçeneği, sarf malzemeleri
kullanımının daha da azaltılmasına olanak tanır.
• Uyku Modu gibi enerji tasarrufu özellikleri, güç
tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

KISA BILGILER
• Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme
• 17,8 cm/7 inç WVGA renkli dokunmatik ekran
• Zaman Çizelgesi ve Paylaşılan/Kişisel düğmelerle
tek dokunuşla kullanım
• Dakikada 26 sayfaya kadar baskı hızı
• Çok çeşitli medya türleri ve boyutları için destek
• uniFLOW Online Express* bulut tabanlı baskı
yönetimi çözümü
• Dosyalama Yardımı** ile otomatik dosya
adlandırma, sıralama ve klasör yapısı

• McAfee Protected Control, TLS1.3 ve SIEM
desteğinden belge, cihaz ve ağ güvenliği
• Otomatik ürün yazılımı güncellemeleriyle kolay bakım
• Sonlandırma seçenekleri arasında Eco zımbalama,
zımbalama ve delme bulunur.

*Etkinleştirme gerektirir.
**uniFLOW Online bulut tabanlı baskı yönetimi çözümüne abonelik ile sunulur.

HİZMETLER
TEMEL
uniFLOW, Microsoft Evrensel Yazdırma
ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan
mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere
yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis
işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde
gerçekleştirin.

İSTEĞE ÖZEL
YAZILIM
DONANIM

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş
yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza
uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı
Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için
özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon
uzmanına danışın.

HIZMETLER

GELIŞMIŞ
Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi
sistemi uniFLOW ile bulut olanaklarını
artırın.
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