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YÜKSEK KALITELI RENKLI A3 ÇOK İŞLEVLİ
YAZICI DEĞER, VERIMLILIK VE KULLANIM
KOLAYLIĞI SAĞLAR
İşinize yönelik tüm ihtiyaçlar için çok yönlü uçtan uca belge iş akışı çözümü

VERİMLİLİK

GÜVENLIK

KULLANICI DENEYİMİ

BAĞLANTI

KONTROL
VE BAKIM
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• Küçük boyutları sayesinde her türlü ofis
ortamına kolayca uyum sağlar.

VERİMLİLİK
• Çeşitli belge yazdırma, tarama, gönderme ve
fotokopi çekme iş akışlarını hızlandırmak için
optimize edilmiştir.
• Kullanıcı tanımlı ekran yapılandırması, belge
işleme verimliliğini daha da artırır.
• Çok çeşitli kağıt medyalarda yüksek hacimli
ve kesintisiz baskı alabilir.
• Kağıt sıralama, eco zımbalama ve manuel
zımbalama ihtiyaçları için opsiyonel entegre
dahili sıralayıcı ve sonlandırıcı
KULLANICI DENEYİMİ
• Günlük, tekrarlayan görevler için cihaz ekranı
kolayca özelleştirilebilir.
• Kişisel kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş,
geliştirilmiş tek dokunuşla kişiselleştirme
seçenekleri
• Uyku modundan hızlı çıkma özelliği, işlerin daha
kısa sürede teslim edilmesini sağlar.
• Ekran görüntüsü üzerine bekleme slaytı olarak
mesajlar ve görüntüler ekleme imkanı

GÜVENLİK
• Bilgi sızıntılarını azaltmak için cihaz ve bulut
tabanlı kimlik doğrulama seçenekleri sunar.
• Yetkisiz ürün yazılımını ve uygulama
değişikliklerini engelleyen çoklu ağ güvenliği
özellikleri
• Dahili olarak tanımlanmış güvenlik politikasına
uygun şekilde yapılandırılabilir.
• PDF Şifreleme ve ek Dijital Cihaz İmzası ile veri
gizliliği koruması ve veri doğrulama
BAĞLANTI
• Wi-Fi, QR kodu veya opsiyonel NFC ile sorunsuz
ve kolay bağlantı imkanı, çeşitli bağlantı
seçenekleri sunar.
• Apple AirPrint ve Mopria desteği, yazıcı
sürücüsüne ihtiyaç duymadan mobil cihazlardan
kablosuz baskı alınmasını sağlar.

• Google Cloud desteği, işletim sistemi veya
cihazdan bağımsız olarak İnternet üzerinden
her yerden baskı alınmasına olanak tanır.
• Canon'un PRINT Business uygulaması, mobil
cihazlardan baskı ve tarama işlemlerine yeni
işlevler ekler.
KONTROL VE BAKIM
• e-Bakım; uzaktan tanılama, otomatik sayaç
okumaları ve sarf malzemeleri izleme ile
çalışma süresini artırabilir.
• İdari yükü ve bununla bağlantılı operasyonel
maliyetleri azaltın.
• Çift taraflı yazdırma gibi varsayılan yazdırma
politikalarını departman veya kullanıcı bazında
uygulayarak israfı en aza indirin.
• Canon'un uniFLOW yazılımı çözümleriyle
uyumluluk, baskı işlerinin takip edilmesini
ve raporlanmasını sağlar.
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Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks
5 inç/12,7 cm WVGA renkli dokunmatik ekran
Canon Uygulama Kitaplığı
Baskı Hızı: Dakikada 25 sayfa (A4)
Baskı çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi
Otomatik çift taraflı baskı
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DADF standart
Tarama hızı: Dakikada 55 görüntü (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)
Ağ, Wi-Fi, USB QR kodu ve opsiyonel NFC bağlantısı
Şifrelenmiş PDF ve Dijital Cihaz İmzalı PDF
Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

HİZMETLER
İSTEĞE ÖZEL

TEMEL
uniFLOW Online Express 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.

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 Online ile bulut
olanaklarını artırın.
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