Canon imageRUNNER C3125i

PRINTER SHUMËFUNKSIONAL A3, ME
NGJYRA, I CILËSISË SË LARTË, QË REALIZON
VLERË, EFIKASITET DHE PRAKTICITET
Zgjidhje fleksibël tërësore e cikleve të punës me dokumente, për të gjitha nevojat e biznesit tuaj

PRODUKTIVITET

SIGURI

PRAKTICITET

LIDHJET

KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA

Canon imageRUNNER C3125i
PRODUKTIVITET
• I optimizuar për të përshpejtuar një larmi
të gjerë ciklesh pune printimi, fotokopjimi,
skanimi dhe dërgimi dokumentesh
• Konfigurimi i ekranit sipas përcaktimeve
të përdoruesit përmirëson edhe më tej
efikasitetin e procesimit të dokumenteve
• Përballon printime në tirazh të lartë dhe
të vazhduara në një larmi materialesh letre
• Veçues dhe finitor opsional i integruar për
nevojat e veçimit të letrës, kapjes ekologjike
dhe kapjes manuale
PRAKTICITET
• Përshtatje e lehtë i ekranit të pajisjes për
njësimin e detyrave të përsëritura ditore
• Opsione të avancuara personalizimi me
një të prekur, të përshtatura sipas nevojave
individuale të përdoruesit
• Rikuperimi i shpejtë nga modaliteti pasiv
mundëson kohë të shpejta realizimi të punëve

• Mundësi për të shtuar mesazhe dhe
figura si poza shoqëruese në ekran
• Përmasa të vogla, përshtatet lehtësisht
me çfarëdo mjedisi zyre
SIGURI
• Me një përzgjedhje pajisjesh dhe opsionesh
autentikimi me bazë reje kompjuterike, për
reduktimin e rrjedhjeve të informacionit
• Veçoritë e shumta të sigurisë në rrjet
parandalojnë modifikimin e paautorizuar
të firmuerit dhe të aplikacioneve
• Mund të konfigurohet në përputhje me politikat
e brendshme të përcaktuara të sigurisë
• Mbrojtje e privatësisë së të dhënave dhe
verifikim i të dhënave nga enkriptimi në PDF
dhe shtimi i nënshkrimit elektronik të pajisjes
LIDHJET
• Ofrohen mundësi të ndryshme, praktike
e të thjeshta lidhjeje përmes "Wi-Fi",
kodit QR ose NFC opsionale

• Mbështetja për "Apple AirPrint" dhe "Mopria"
mundëson printime përmes valëve nga pajisjet
portative pa qenë nevoja për drejtuesit
softuerikë të printerit
• Mbështetje për "Google Cloud", për printime
përmes internetit kudo që të jeni, pavarësisht
sistemit operativ apo pajisjes
• Aplikacioni "Canon PRINT Business" i shton
funksione të mëtejshme printimit e skanimit
nga pajisjet portative
KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA
• Mirëmbajtja elektronike mund të kontribuojë në
mosndërprerjen e punës përmes diagnostikimit
në distancë, leximit të automatizuar të matësve
dhe monitorimit të pjesëve të konsumueshme
• Reduktoni barrën administrative dhe
shpenzimet përkatëse të punës
• Minimizoni mbetjet duke zbatuar politika
standarde të printimit, si p.sh. printimin
dyanësh, sipas reparteve apo përdoruesve
individualë
• Pajtueshmëria me zgjidhjet e softuerit "Canon
uniFLOW" mundëson gjurmimin dhe raportimin
e punëve të printimit

FAKTE TË SHPEJTA
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Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Ekran me prekje, me ngjyra, 5 in/12,7cm WVGA
Canon Application Library
Shpejtësia e printimit: 25 fq/min (A4)
Rezolucioni i printimit: 1200×1200 dpi
Printim dyanësh automatik

•
•
•
•
•

DADF standard
Shpejtësia e skanimit: 55 in/min (A4, mono/ngjyra)
Lidhje me rrjet, Wi-Fi, USB, kod QR dhe NFC opsionale
PDF të enkriptuara dhe PDF me nënshkrim elektronik të pajisjes
Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 2300 fletë

SHËRBIMET
ME POROSI

HARDUERI
Veprimet rutinë të zyrës kryejini me
siguri e lehtësi me anë të softuerit të
integruar, duke përfshirë "uniFLOW
Online Express" dhe shërbime të tjera
të disponueshme, duke ofruar një
mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore
për pajisjet

SOFTUERI
BAZË

TË OPTIMIZUARA

Zgjidhni një shërbim me porosi që
u përshtatet nevojave të biznesit tuaj
duke evituar barrët e panevojshme në
menaxhimin e printimeve. Konsultohuni
me ekspertët e "Canon" për kërkesat
tuaja konkrete për gjetjen e opsionit
të duhur të shërbimeve të menaxhuara
të printimit

SHËRBIME
Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me
anë të sistemit të njësuar të menaxhimit
të printimeve "Canon uniFLOW Online"
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