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ВИСОКА ЯКІСТЬ КОЛЬОРІВ,
БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ПРИНТЕР
ФОРМАТУ A3, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЯКІСНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Універсальне рішення яке задовольнить всі потреби вашого бізнесу

ПРОДУКТИВНІСТЬ

БЕЗПЕКА

ЗРУЧНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ

МОЖЛИВІСТЬ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

КОНТРОЛЬ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
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ПРОДУКТИВНІСТЬ
• Оптимізовано для прискорення робочих
процесів друку, копіювання, сканування
та надсилання документів
• Налаштування дисплею, які додатково
підвищують ефективність обробки
документів
• Безперервний друк на паперових носіях
великого формату
• Інтегрований внутрішній сортувальник
та фінішер для сортування паперу,
автоматичного та ручного зшивання
ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
• Просте налаштування дисплея пристрою для
впорядкування щоденних рутинних завдань
• Розширені варіанти персоналізації, з
урахуванням індивідуальних потреб
користувача
• Швидке відновлення з режиму сну дозволяє
миттєво виконувати черги роботу
• Можливість додавати повідомлення та
зображення у режимі очікування на екрані

• Компактні габарити дозволять легко
вписатись в будь-яке офісне середовище
БЕЗПЕКА
• Вибору пристрою та можливість аутентифікації
за допомогою хмарних рішень зменшує
можливість витоку інформації
• Функції мережевої безпеки, що запобігають
несанкціонованій модифікації
мікропрограмного забезпечення та додатків
• Може бути налаштовано відповідно до
внутрішньо визначеної політики безпеки
• Захист та перевірка даних за допомогою
шифрування PDF та доданого цифрового
підпису пристрою
ПІДКЛЮЧЕННЯ
• Плавне та просте з'єднання за допомогою
Wi-Fi, QR-коду або NFC (опція) реалізує
різні варіанти з'єднання
• Підтримка Apple AirPrint та Mopria дозволяє
здійснювати бездротове друкування з
мобільних пристроїв без необхідності
встановлення драйвера принтера

• Підтримка Google Cloud для друку через
Інтернет з будь-якого місця, незалежно
від типу операційної системи чи пристрою
• Програми для бізнесу від Canon дозволяють
друкувати та сканувати безпосередньо з
мобільних пристроїв
КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Електронне обслуговування дозволяє
поліпшити час безвідмовної роботи
за допомогою віддаленої діагностики,
автоматизованих показів лічильників
і моніторингу витратних матеріалів
• Скорочення адміністративного навантаження
та пов'язаних з цим експлуатаційних витрат
• Мінімізуйте відходи, застосовуючи відповідні
підходи для друку, наприклад, двосторонній
друк, обмеження використання певним
відділом або окремим користувачем
• Сумісність із Canon’s uniFLOW дозволяють
відстежувати та звітувати стан
друкаріських робіт

ДОВІДКОВІ ДАНІ
imageRUNNER C3125i
• Друк, копіювання, сканування, надсилання, додатково —
передавання факсів
• Сенсорна панель WVGA із діагоналлю 5 дюймів/12,7 см
• Бібліотека програм Canon
• Швидкість друку: 25 сторінок за хв. (A4)
• Роздільна здатність друку: 1200 x 1200 точок/дюйм
• Автоматичний двосторонній друк

• Стандарт DADF
• Швидкість сканування: 55 зобр./хв (A4, монохромне зображення)
• Можливість підключення до мережі Wi-Fi, за допомогою USB,
QR-коду та NFC
• PDF із шифруванням і підписом пристрою
• Максимальна місткість лотка для подавання паперу: 2300 аркушів

СЕРВІСИ
СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ

ОСНОВНЕ
Мінімальна кількість апаратних
засобів, вбудоване програмне
забезпечення, зокрема uniFLOW
Online Express, і послуги з повного
технічного обслуговування і
підтримки пристрою.

АПАРАТНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СЕРВІСИ

Вибирайте індивідуальні рішення для
будь-яких завдань вашого бізнесу,
усуваючи потребу в керуванні друком.
Проконсультуйтеся з фахівцями
компанії Canon щодо ваших потреб,
щоб знайти систему управління
друком, яка б відповідала всім
вашим вимогам

УДОСКОНАЛЕННЯ
Розширте можливості хмарного
доступу разом із uniFLOW Online,
універсальною системою управління
друком від Canon
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