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ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΈΓΧΡΩΜΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΑΞΊΑ,
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ ΧΡΉΣΗΣ
Μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση ροής εργασιών εγγράφων για όλες τις επαγγελματικές ανάγκες σας

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Βελτιστοποίηση για την επιτάχυνση ευρείας
γκάμας ροών εργασιών εκτύπωσης,
αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής
εγγράφων
• Διαμόρφωση οθόνης με δυνατότητα
καθορισμού από τον χρήστη που ενισχύει
ακόμα περισσότερο την αποδοτικότητα
κατά την επεξεργασία εγγράφων
• Ικανότητα συνεχούς εκτύπωσης μεγάλου
όγκου σε διάφορους τύπους χαρτιού
• Προαιρετική, ολοκληρωμένη εσωτερική
μονάδα ταξινόμησης και τελικής επεξεργασίας
για σελιδοποίηση χαρτιού, οικολογική συρραφή
και χειροκίνητη συρραφή
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
• Εύκολη προσαρμογή της οθόνης της συσκευής
για απλοποίηση των καθημερινών,
επαναλαμβανόμενων εργασιών
• Προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης με ένα
άγγιγμα, προσαρμοσμένες στις επιμέρους
ανάγκες των χρηστών
• Γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση
αναστολής λειτουργίας για διεκπεραίωση
εργασιών χωρίς χρονοτριβές

• Δυνατότητα προσθήκης μηνυμάτων και
εικόνων ως διαφανειών αναμονής στην οθόνη
• Μικρές απαιτήσεις χώρου, χωράει άνετα σε
κάθε περιβάλλον γραφείου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Διαθέτει πολλές επιλογές ελέγχου ταυτότητας
σε επίπεδο συσκευής και cloud, για τον
περιορισμό των διαρροών πληροφοριών
• Πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας δικτύου
που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη
τροποποίηση του firmware και των εφαρμογών
• Δυνατότητα διαμόρφωσης ώστε να
συμμορφώνεται με εσωτερικές πολιτικές
ασφάλειας
• Προστασία απορρήτου δεδομένων
και επαλήθευση δεδομένων μέσω
Κρυπτογράφησης PDF και πρόσθετης
Ψηφιακής υπογραφής συσκευής
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
• Απρόσκοπτη και απλή σύνδεση μέσω Wi-Fi,
κωδικού QR ή, προαιρετικά, NFC, για ελευθερία
επιλογών διασύνδεσης

• Υποστήριξη Apple AirPrint και Mopria που
επιτρέπει ασύρματη εκτύπωση από φορητές
συσκευές χωρίς την ανάγκη προγράμματος
οδήγησης εκτυπωτή
• Υποστήριξη Google Cloud για εκτύπωση μέσω
Internet απ' οπουδήποτε, ανεξάρτητα από
λειτουργικό σύστημα ή συσκευή
• Εφαρμογή Canon PRINT Business που
προσφέρει επιπλέον λειτουργίες εκτύπωσης
και σάρωσης από/σε φορητές συσκευές
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Υπηρεσία e-Συντήρησης που μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τις διακοπές λειτουργίας,
χάρη σε διαγνωστικούς ελέγχους από
απόσταση, αυτοματοποιημένη ανάγνωση των
ενδείξεων των μετρητών και παρακολούθηση
των αναλώσιμων
• Μείωση του διαχειριστικού φόρτου και των
σχετικών λειτουργικών δαπανών
• Ελαχιστοποίηση της σπατάλης μέσω της
εφαρμογής προεπιλεγμένων πολιτικών
εκτύπωσης, όπως εκτύπωση διπλής όψης,
ανά τμήμα ή μεμονωμένο χρήστη
• Συμβατότητα με τις λύσεις λογισμικού
uniFLOW της Canon που επιτρέπουν την
παρακολούθηση και τη δημιουργία αναφορών
για τις εργασίες εκτύπωσης
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Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και, προαιρετικά, φαξ
Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 5"/12,7cm
Βιβλιοθήκη εφαρμογών Canon
Ταχύτητα εκτύπωσης: 25 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200 dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

• Στάνταρ DADF
• Ταχύτητα σάρωσης: 55 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ/Χρώμα)
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού
QR και, προαιρετικά, μέσω NFC
• Κρυπτογραφημένο PDF και PDF με ψηφιακή υπογραφή συσκευής
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του
γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια,
χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα
προγράμματα λογισμικού, όπως το
uniFLOW Online Express, και άλλες
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη
υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες
της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον
φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες
διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε
τους ειδικούς της Canon σχετικά με
τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε
την κατάλληλη Υπηρεσία διαχείρισης
εκτυπώσεων για εσάς

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Επεκτείνετε τις δυνατότητες
αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW
Online, το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon
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