imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80

DUURZAAM HYBRIDE WERKEN
DRAAG UW STEENTJE BIJ AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE MET EEN GEREVISEERD APPARAAT VOOR
HOOGWAARDIGE PRINTS EN SCANS
Duurzaamheid is de sleutel tot toekomstbestendige bedrijven. De Canon imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 is de
volgende generatie gereviseerde multifunctionele printers, ontworpen om duurzaamheid te bevorderen zonder dat dit
ten koste gaat van de beveiliging. De EQ80-serie bestaat uit de populairste gereviseerde apparaten, die tot 80% uit
gerecyclede materialen bestaan, en verbetert de levensduur van producten en minimaliseert de gevolgen voor het milieu
die worden veroorzaakt door bedrijven door afval te verminderen. Verbeterde hardware en de mogelijkheid om Canon's
toonaangevende cloudsoftware uniFLOW Online* in gebruik te nemen, optimaliseren de productieworkflows voor de
nieuwe, hybride werkomgeving.
Canon’s imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 biedt next-generation verbeteringen op het gebied van duurzaamheid
en beveiliging: een efficiënte A3-zwart-witprinter die de circulaire economie ondersteunt en de zakelijke workflows
vereenvoudigt, met beveiligde documenten en standaard cloudconnectiviteit.
De Canon imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 is een praktische, toonaangevende oplossing voor de publieke sector
en het onderwijs en biedt een keur aan printerparkbeheeropties voor een naadloze integratie in uw werkplek.
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• Het gebruik van gereviseerde onderdelen

vermindert de hoeveelheid grondstoffen voor de
productie met wel 80%
• Recyclebaar plastic op slijtgevoelige plekken op
het oorspronkelijke apparaat zorgt voor 20%
minder CO2-uitstoot
• Het gebruik van verbeterde materialen vermindert
de CO2-uitstoot tijdens de productie met
maximaal 80%

• Bijgewerkt met extra, verbeterde functies zoals
•
•
•

KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

• De populaire, hoogstaande imageRUNNER

ADVANCE-modellen hebben een make-over
ondergaan om de duurzaamheid te verbeteren.
• Gereviseerd en niet alleen hersteld, om de teller
terug te draaien en langdurige, hoogwaardige
prestaties te garanderen

CLOUDCONNECTIVITEIT

•

• Optionele cloudgebaseerde software uniFLOW
gebruikersverificatie en afdelings-id worden nu
Online*:
standaard aangeboden
0 Biedt één geïntegreerde oplossing om de
Er zijn extra beveiligingsfuncties beschikbaar, zoals
beveiliging van apparaten en printbeheer te
My Print Anywhere beveiligd printen (uniFLOW
verbeteren en te vereenvoudigen, voornamelijk
vereist) en Access Management System
in hybride omgevingen
Vertrouwelijkheid en beveiliging van informatie is
0 Stelt gebruikers in staat documenten te
gewaarborgd binnen het netwerk met IPsec- en
printen waar ze ook werken met herbruikbare
firewallfunctionaliteit
printformaten voor snelle productie
Apparaatverificatie op basis van kaarten en
• Het extra MEAP-platform van Canon stroomlijnt
functiebeperkingen voor beveiligingsmaatregelen
processen met integratie voor uitvoerbeheer- en
voor apparaten en cloud beschikbaar via uniFLOW
cloudoplossingen zoals uniFLOW, AirPrint, Mopria
Online* en hardware-invoegtoepassingen
en Canon PRINT Business
Optionele functies zijn onder andere het gecodeerd
printen van PDF's voor optimale documentbeveiliging
tijdens het productieproces.

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: zwart-wit A3
• Papierinvoercapaciteit (max.): 4.200 vel
• Opwarmtijd: 7 seconden (met Snelle
opstartmodus)

• Nabewerkingsopties: sorteren, groeperen,
offset, nieten, rugnieten, perforeren
• Ondersteunde bestandstypen: JPEG, TIFF, PDF, XPS

• Printsnelheid: 75 ppm (A4)
• Scansnelheid: maximaal 120 ipm (A4 enkelzijdig
zwart-wit)

• Printtalen: UFRII, PCL5e/6
• Printresolutie: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

• Toonaangevende gereviseerde apparaten hebben een

verbeterde duurzaamheid en dragen bij aan de circulaire
economie doordat zij tot wel 80% uit gerecyclede
materialen bestaan.
• Uitgebreide beveiliging beschermt de integriteit van
documenten, gegevens, apparaten en netwerken.
• Gereviseerd om de teller terug te draaien en om
betrouwbare, hoogwaardige prestaties te garanderen
voor de rest van uw contract.
• Verbinding met de krachtige cloudtechnologie uniFLOW
Online* biedt naadloze integratie met hybride
werkomgevingen.

*uniFLOW Online is beschikbaar als een Device Based Cloud-abonnement voor beheeroplossingen voor het scannen en printen van documenten. Op basis van zakelijke
behoeften kunnen gebruikers upgraden naar uniFLOW Online om toegang te krijgen tot een reeks geavanceerde voordelen, waaronder: verbeterde beveiliging met
gebruikersverificatiemethoden. Gepersonaliseerde workflows voor een hogere productiviteit. Minder verspilling door taken op de printer vrij te geven. Een intuïtief
cloud-dashboard om real-time gegevens te benutten. Meer controle over toegang en gebruik om de printkosten te verlagen.
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Canon’s Digital Transformation Services (DTS) combineren de toonaangevende hardware en software van Canon in een geïntegreerd technologieecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Dit aanbod combineert Managed Print Services en Workspace Collaborationoplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.
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