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WYSOKIEJ JAKOŚCI KOLOROWA DRUKARKA
WIELOFUNKCYJNA A3 CECHUJĄCA SIĘ DUŻĄ
FUNKCJONALNOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ I ŁATWOŚCIĄ OBSŁUGI
Wszechstronne, kompleksowe rozwiązanie do obsługi dokumentów, które spełni wszystkie potrzeby firmy

WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODNA OBSŁUGA

POŁĄCZENIA

REGULACJA I
KONSERWACJA
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WYDAJNOŚĆ
• Zoptymalizowana do szybkiego drukowania,
kopiowania, skanowania i rozsyłania dokumentów
• Konfiguracja wyświetlacza zdefiniowana przez
użytkownika dodatkowo zwiększa wydajność
przetwarzania dokumentów
• Możliwość drukowania ciągłego w dużych
nakładach i na różnych nośnikach papieru
• Opcjonalny wewnętrzny sortownik i moduł
wykańczania do sortowania papieru oraz
ekologicznego i ręcznego zszywania
WYGODNA OBSŁUGA
• Łatwe dostosowywanie wyświetlacza
urządzenia w celu uproszczenia codziennie
powtarzalnych zadań
• Zaawansowane opcje personalizacji obsługi
jednoprzyciskowej, dostosowane do
indywidualnych potrzeb użytkownika
• Szybkie wychodzenie z trybu uśpienia
umożliwia realizację zadań bez zbędnego
oczekiwania
• Możliwość dodawania komunikatów i obrazów
jako slajdów wyświetlanych na ekranie w trybie
gotowości

• Niewielkie wymiary, łatwa instalacja w każdym
środowisku biurowym
ZABEZPIECZENIA
• Różne opcje uwierzytelniania z poziomu
urządzenia i chmury ograniczające możliwość
wycieku informacji
• Wiele funkcji zabezpieczeń sieciowych, które
zapobiegają nieautoryzowanej modyfikacji
oprogramowania układowego i aplikacji
• Możliwość skonfigurowania pod kątem zgodności
z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa
• Ochrona prywatności danych i sprawdzanie
ich poprawności dzięki szyfrowaniu plików
PDF i dodaniu cyfrowego podpisu urządzenia
POŁĄCZENIA
• Bezproblemowe i proste łączenie za
pośrednictwem sieci Wi-Fi, kodu QR lub
opcjonalnej technologii NFC umożliwia
korzystanie z różnych opcji połączeń
• Obsługa usług Apple AirPrint i Mopria
umożliwia bezprzewodowe drukowanie
z urządzeń przenośnych bez konieczności
stosowania sterownika drukarki

• Obsługa Google Cloud – możliwość drukowania
przez Internet z dowolnego miejsca, niezależnie
od systemu operacyjnego i posiadanego
urządzenia
• Aplikacja PRINT Business firmy Canon zawiera
dodatkowe funkcje drukowania i skanowania
z urządzeń przenośnych
REGULACJA I KONSERWACJA
• Usługa e-Maintenance wydłużająca czas pracy
bez przestojów dzięki zdalnej diagnostyce,
automatycznym odczytom liczników i
monitorowaniu stanu materiałów
eksploatacyjnych
• Ograniczenie ilości prac administracyjnych
i związanych z nimi kosztów
• Minimalizacja ilości odpadów poprzez
stosowanie domyślnych zasad drukowania,
takich jak drukowanie dwustronne, na poziomie
działu lub użytkownika
• Zgodność z oprogramowaniem uniFLOW firmy
Canon umożliwia śledzenie i raportowanie zadań
drukowania

KILKA FAKTÓW
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Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks
Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
Biblioteka aplikacji Canon
Szybkość drukowania: 25 str./min (A4)
Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
Automatyczne drukowanie dwustronne

•
•
•
•
•

Standard DADF
Szybkość skanowania: 55 obr./min (A4, monochr./kol.)
Obsługa połączeń: sieć, Wi-Fi, USB, kod QR i opcjonalnie NFC
Szyfrowany plik PDF i plik PDF z cyfrowym podpisem urządzenia
Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy

USŁUGI
SKROJONE NA MIARĘ

PODSTAWOWE
Bezpieczne i łatwe wykonywanie
rutynowych czynności biurowych
przy pomocy wbudowanego
oprogramowania, np. uniFLOW Online
Express, i innych usług zapewniających
kompleksowe możliwości konserwacji
i pomoc techniczną.

OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

Wybierz usługę dostosowaną do
potrzeb Twojej firmy, eliminującą zbędne
obciążenia związane z zarządzaniem
drukiem. Aby znaleźć odpowiednie opcje
usług zarządzania drukiem, skontaktuj się
z ekspertami firmy Canon i porozmawiaj
z nimi o swoich wymaganiach.

UDOSKONALONE
Rozszerzenie możliwości przetwarzania
w chmurze dzięki oprogramowaniu
uniFLOW Online – wielofunkcyjnemu
systemowi zarządzania drukiem
firmy Canon
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