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HØYKVALITETS A3 MULTIFUNKSJONS
FARGESKRIVER SOM LEVERER VERDI,
EFFEKTIVITET OG BRUKERVENNLIGHET
Allsidig løsning for fullstendig dokumentarbeidsflyt for bedriftens behov

PRODUKTIVITET

SIKKERHET

BRUKEROPPLEVELSE

CONNECTIVITY

KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD

Canon imageRUNNER C3125i
PRODUKTIVITET
• Optimalisert for å øke hastigheten på en rekke
arbeidsflyter for utskrift, kopiering, skanning
og sending av dokumenter
• Bruker konfigurerer på skjerm for å gi mer
effektiv dokumentbehandling
• Kapasitet til kontinuerlig utskrift av høyt
volum på en rekke ulike papirtyper
• Integrert indre sorterings- og
etterbehandlingsenhet for papirsortering,
Eco-stifting og manuell stifting (tilleggsutstyr)
BRUKEROPPLEVELSE
• Enkel tilpassing av enhetsskjermen gjør at
daglige, gjentakende oppgaver kan
strømlinjeformes
• Avanserte ettrykks tilpasningsalternativer,
skreddersydd til individuelle brukeres behov
• Rask gjenoppretting fra dvalemodus gir
rask behandlingstid for jobbene
• Meldinger og bilder kan legges til som
ventebilder på skjermen
• Tar liten plass og passer lett inn i alle kontorer

SIKKERHET

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

• Du kan velge mellom alternativer for enhetsog skybasert godkjenning for å redusere
informasjonslekkasjer
• Flere funksjoner for nettverkssikkerhet hindrer
uautorisert endring av fastvare og programmer
• Kan konfigureres til å samsvare med internt
definerte sikkerhetsretningslinjer
• Personvern og validering av data med PDFkryptering og digital enhetssignatur som
er lagt til
TILKOBLINGSMULIGHETER
• Enkel og problemfri sammenkobling via Wi-Fi,
QR-kode eller NFC (tilleggsutstyr) gjør ulike
tilkoblingsalternativer mulig
• Støtte for Apple AirPrint og Mopria gjør at du
kan skrive ut trådløst fra mobile enheter uten
behov for skriverdriver
• Støtte for Google Cloud muliggjør utskrift via
Internett fra hvor som helst, uavhengig av
operativsystem eller enhet
• Canons PRINT Business-app gir flere funksjoner
for utskrift av skannede dokumenter fra
mobilenheter.

• e-Maintenance kan gi økt oppetid gjennom
ekstern diagnostikk, automatiske
måleravlesninger og overvåking
av forbruksartikler.
• Reduser administrasjon og tilknyttede
driftskostnader
• Reduser avfallsmengden ved å bruke standard
retningslinjer for utskrift, for eksempel
dobbeltsidig utskrift, basert på avdeling
eller individuelle brukere
• Kompatibilitet med Canons uniFLOWprogramvareløsninger gjør det mulig å spore
og rapportere utskriftsjobber.
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Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks
5 tommers / 12,7 cm WVGA-fargeberøringsskjerm
Canon-programbibliotek
Utskriftshastighet: 25 sider/minutt (A4)
Utskriftsoppløsning: 1 200 x 1 200 dpi
Automatisk tosidig utskrift
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DADF-standard
Skannehastighet: 55 bilder/minutt (A4, sort-hvitt/farger)
Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB, QR-kode og mulighet for NFC
Kryptert PDF og PDF med digital enhetssignatur
Maks papirkapasitet: 2300 ark

TJENESTER
TILPASSET

KJERNE
Utfør rutinemessige kontoroperasjoner
på en sikker og enkel måte, med
innebygd programvare som uniFLOW
Online Express og andre tjenester som
tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte
for enheten.

PROGRAMVARE
MASKINVARE

Velg en skreddersydd løsning som
oppfyller ethvert forretningsbehov ved å
fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon.
Rådfør deg med Canons eksperter
for å finne passende administrerte
utskriftstjenester.

TJENESTER

FORBEDRET
Utvid nettskymulighetene med uniFLOW
Online, Canons alt-i-ett-system for
utskriftsadministrasjon.
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