imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien

ANSLUT SÄKERT, TRANSFORMERA DIGITALT
OPTIMALA PRESTANDA OCH OÖVERTRÄFFAD ANVÄNDARUPPLEVELSE AV INNOVATIV TEKNIK
Företagens framtid är digital. Canons imageRUNNER ADVANCE DX är en ny generation av smarta
multifunktionsenheter som är avsedda att ge stöd åt och påskynda varje steg av den digitala transformationen.
Byggd med Canons toppmoderna imageRUNNER ADVANCE DNA-teknik och programvara och digitaliserar,
automatiserar och optimerar innehållscentrerade arbetsflöden. Som alltid utvecklar vi löpande vår teknik så att
du kan känna dig trygg när du använder Canon-enheter.
Canons imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie ger förbättrad säkerhet och enkel service, med smarta
dokumentarbetsflöden och levande bildkvalitet. Dessa tysta och hållbara enheter integreras smidigt i
hybridarbetsplatser och är perfekta för små till medelstora kontor och stora företag som vill ha en mångsidig
och effektiv multifunktionsenhet. uniFLOW Online Express levereras som standard, vilket ger centraliserad
enhetshantering och säkert samarbete i molnet.
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imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serien
• Uppgradera till uniFLOW Online* för förbättrad och

MOLNANSLUTNING
• Molnbaserad programvara som standard – uniFLOW

•
•
•

•

Online Express (uFOE) erbjuder en enda integrerad
lösning för att förbättra enhetssäkerheten och förenkla
utskriftshanteringen
Scanna och skriv ut dokument säkert var du än befinner
dig, med förbättrad molnanslutning
Återanvändbara utskriftsformat ger enkel åtkomst till
dokument i molnet
Canons MEAP-plattform optimerar processer genom
integrering med kraftfulla lösningar för dokument-,
inläsnings- och utskriftshantering, till exempel
uniFLOW Online
Enheten erbjuder inbyggda program som AirPrint,
Mopria, Universal Print från Microsoft och appen
Canon PRINT Business

SÄKERHET
• Systemverifiering vid start, SIEM-stöd och McAfee

Embedded Control analyserar enheten i realtid för att
identifiera och förhindra externa attacker
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) levereras som
standard och lagrar krypteringsnycklar på ett säkert
sätt, t.ex. lösenord
• Konfigurera enhetsautentisering, tvåfaktorsautentisering
och enhetsfunktionsrestriktioner för både enhet och
molnbaserade säkerhetsåtgärder
• Krypterad SSD-lagring ger bättre dataskydd och är mer
motståndskraftig mot vibrationer och stötar för ökad
tillförlitlighet

• Felfri scanning av hög kvalitet, till exempel med digitalt

säker utskrift, mobil utskrift och gästutskrift från vilken
enhet som helst

skevningskorrigering och avancerat fläckresistent glas
minskar avfallet
• Ekohäftning sänker häftningskostnaderna och bidrar till
miljöanpassad dokumentproduktion och -hantering

PRODUKTIVITET
• Skriv ut och scanna upp till 35 sidor/minut och

SERVICEBARHET

270 sidor/minut

• Arkivera dokument automatiskt med molnbaserad

• Spara in på kostnader och öka enhetens drifttid med

Arkiveringshjälp från uniFLOW Online*

• Minska orosmomenten kring den fysiska hanteringen

av enheten utan att kompromissa med
användarupplevelsen: fäst** den antimikrobiella
tillvalsfilmen på enhetens beröringspunkter.
• Digitalisera dokument effektivt med arbetsflöden med
en knapptryckning och genvägsknappar på hemskärmen
• Möjliggör flexibelt hybridarbete och minimera
interaktionen med enheter med kontinuerlig
användarupplevelse via appen Canon PRINT Business
• Öka produktiviteten med häftning av upp till 50 ark med
tillbehöret snabb häftare som tillval – tillräckligt litet för
att få plats på enheter eller skrivbord, var som helst på
kontoret, hemma eller på den gemensamma
arbetsplatsen

innovativa förbättringar av maskinvarukomponenter
som byts ut ofta, inom vårt förnybara imageRUNNER
ADVANCE DX-sortiment
• Med prognoser av hur länge förbrukningsartiklarna
räcker kan reservdelar bytas ut systematiskt, vilket
sänker servicekostnaderna.
• Användare kan enkelt byta ut förbrukningsartiklar
snabbt, exakt och säkert för att minska teknikerbesöken

HÅLLBARHET
• Minskat ljud från multifunktionsenhetens ljudisolering på
utsidan säkerställer tyst drift och förhindrar störningar
på gemensamma arbetsplatser
• Ekoåterställningsläget minskar strömförbrukningen för
att spara energi och sänka driftskostnaderna

*uniFLOW Online är tillgängligt som en enhetsbaserad molnprenumeration för utmatning av dokument och insamlingshantering. Utifrån verksamhetens behov kan användare uppgradera till uniFLOW Online
för att låsa upp en rad avancerade fördelar, bland annat: ökad säkerhet med metoder för användarautentisering. Personliga arbetsflöden för att förbättra produktiviteten. Minskat svinn genom att frisläppa
jobb på enheten. En intuitiv molninstrumentpanel för att dra nytta av realtidsdata. Större kontroll över åtkomsten och användningen minskar utskriftskostnaderna.
** Vi rekommenderar att filmen fästs av en servicetekniker.
Obs! Vissa funktioner är endast aktiverade med en kombination av imageRUNNER ADVANCE DX och uniFLOW Online

•

KORTA FAKTA
• Format: Färg A3
• Papperskapacitet (max.): 2 300 ark
• Uppvärmningstid: 4 sekunder eller mindre

(snabbstartsläge)
• Efterbehandlingsfunktioner: sortera, gruppera,
förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag,
ekohäftning, häfta på begäran
• Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF/JPEG
och XPS

• Utskriftshastighet: 22 - 35 sidor/minut
• Scanningshastighet: 270 sidor per minut (A4)

•
•

• Utskriftsspråk: UFR II, PCL6, Adobe®
PostScript®3TM

• Utskriftsupplösning: 1 200 × 1 200

•
•
•
•
•

Hög produktivitet tack vare klassledande utskriftshastigheter och
innovativ scanningsteknik, bland annat en ny utskriftshastighet på
35 sidor/minut.
Molnprogramvaran uniFLOW Online Express bidrar till att
upprätthålla kontinuerlig produktivitet vid hybridarbete.
Arbeta säkert och bekvämt i hybridmiljöer med enhetsfunktioner
som personligt anpassade tidslinjer och antimikrobiell skyddsfilm
(som tillval), samt mobil utskrift och scanning från appar som
Canon PRINT Business.
McAfee Embedded Control, TPM 2.0 och SIEM-stöd skyddar
dokument, nätverk och enheter.
Förbättrade efterbehandlingsfunktioner och stöd för fler
papperstyper ger förbättrad produktionskvalitet.
Enkelt underhåll och service säkerställer att enheten är tillförlitlig
och maximerar drifttiden.
Digitalisera dokument effektivt med automatiserade arbetsflöden
som är anslutna till program som OneDrive, SharePoint, Concur,
DropBox och Microsoft Teams (kräver uniFLOW Online*).
Minska miljöpåverkan och avbrotten på arbetsplatsen med tystare
utskrift och scanning.
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Canons DTS (Digital Transformation Services) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniksystem som är utformat för
att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen så att du får
insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.
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