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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ A4 ΓΙΑ
ΜΟΝΌΧΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ,
ΜΕ ΤΑΧΎΤΑΤΗ ΣΆΡΩΣΗ

Αξιόπιστοι και ευέλικτοι εκτυπωτές με μεγάλο εύρος λειτουργιών,
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των πολυάσχολων ομάδων εργασίας

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σειρά imageRUNNER 1643 II
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

• Η γρήγορη, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και η

ταχύτατη σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
των εγγράφων
• Προσαρμογή των εφαρμογών που εμφανίζονται
στην οθόνη για αύξηση της αποδοτικότητας των
ροών εργασίας
• Μεγάλη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού,
έως 2.300 φύλλα
• Υποστήριξη για διάφορους τύπους και μεγέθη υλικών,
που επιτρέπει ροές εργασίας προσαρμοσμένες
στις ανάγκες εκτύπωσης κάθε χρήστη

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

• Επιλογές σύνδεσης μέσω Wi-Fi και με κωδικό QR

• Πρακτικός και εύκολος χειρισμός μέσω οθόνης

• Εφαρμογή Canon PRINT Business που προσφέρει

• Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε αρχεία PDF

• Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για

• Εύκολη αντικατάσταση κασέτας γραφίτη «όλα σε ένα»
• Μικρές διαστάσεις που επιτρέπουν τη βέλτιστη

για εργασία από tablet και smartphone

επιπλέον λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης από
φορητές συσκευές
απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW
Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές
εργασιών σάρωσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Έλεγχος πρόσβασης με επαλήθευση ταυτότητας
σε επίπεδο συσκευής ή cloud

• Δυνατότητα κρυπτογράφησης PDF για υψηλού

επιπέδου προστασία δεδομένων, καθώς και
λειτουργία δημιουργίας PDF με υπογραφή συσκευής
που πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα
• Περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυό σας
με το πρωτόκολλο IPsec, τον online έλεγχο
κατάστασης πρωτοκόλλου και την
τεχνολογία TLS 1.3
• Η συσκευή προστατεύεται από τη λειτουργία
Επαλήθευσης συστήματος κατά την
εκκίνηση, που συμβάλλει στην αποτροπή μη
εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο λειτουργικό
σύστημά της

αφής TFT LCD 5"/12,7cm

με δυνατότητα αναζήτησης στο κείμενο που περιέχουν

διαρρύθμιση του εργασιακού χώρου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

• Κεντρική διαχείριση όλων των συσκευών στο

• Η χαμηλή τιμή TEC (τυπική κατανάλωση

δίκτυο μέσω IWeMC και άλλες επιλογές
απομακρυσμένης διαχείρισης

• Συμβατότητα με τις λύσεις λογισμικού uniFLOW της
Canon που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη
δημιουργία αναφορών για τις εργασίες εκτύπωσης
• Υπηρεσία e-Συντήρησης που μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τις διακοπές λειτουργίας, χάρη σε
διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση,
αυτοματοποιημένη ανάγνωση των ενδείξεων των
μετρητών και παρακολούθηση των αναλώσιμων

ηλεκτρικής ενέργειας) και η Κατάσταση αναστολής
λειτουργίας μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος,
για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο
κόστος λειτουργίας
• Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο
γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν
περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
• Η Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και η
Αποθήκευση στο Cloud μειώνουν τη χρήση χαρτιού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
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Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 43 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό, σάρωση διπλής όψης
με ένα πέρασμα
• Υποστήριξη uniFLOW και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω
κωδικού QR
• Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 43 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό, σάρωση διπλής όψης
με ένα πέρασμα
• Υποστήριξη uniFLOW και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω
κωδικού QR
• Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
CLOUD

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βελτιωμένες υπηρεσίες

Λύσεις αυτοματοποίησης διεργασιών

Βασικές υπηρεσίες

Προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης
Λύσεις συνδεσιμότητας στο cloud

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας,
σχεδιασμένο για τη υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και
Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.
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