Серія imageRUNNER ADVANCE DX C3800

ЗАХИЩЕНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ,
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОПТИМАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ І НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ РІВЕНЬ
КОРИСТУВАЦЬКОГО КОМФОРТУ

Майбутнє бізнесу — це цифровий формат. Canon imageRUNNER ADVANCE DX — це нове покоління інтелектуальних
багатофункціональних пристроїв, які розроблені для підтримки та прискорення кожного етапу цифрової трансформації
вашого бізнесу. Сучасні технології та програмне забезпечення, розроблені на базі філософії Canon imageRUNNER ADVANCE,
працюють разом, щоб оцифровувати, автоматизувати й оптимізувати контент-орієнтовані робочі процеси. Як завжди, ми
постійно вдосконалюємо нашу технологію, щоб ви почувалися захищено та впевнено під час використання пристроїв Canon.
Серія imageRUNNER ADVANCE DX C3800 від Canon — це підвищений рівень безпеки, зручність обслуговування, підтримка
інтелектуальних робочих процесів та відмінна якість зображення. Ці малошумні та екологічно безпечні пристрої легко
інтегруються в гібридні робочі простори й ідеально підходять для невеликих та середніх офісів і великих компаній,
які шукають універсальні та ефективні багатофункціональні рішення для роботи. Програмне забезпечення uniFLOW
Online Express є стандартним і забезпечує централізоване управління пристроями й захист спільної роботи в хмарному
середовищі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ХМАРИ

БЕЗПЕКА

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Серія imageRUNNER ADVANCE DX C3800
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ХМАРИ
•

•
•
•

•

Універсальне програмне забезпечення на базі хмарної
платформи uniFLOW Online Express (uFOE) — це єдине
комплексне рішення для підвищення безпеки пристрою
та спрощення управління друком
Скануйте та друкуйте документи безпечно з будь-якого
місця завдяки покращеній інтеграції з хмарними
службами
Багаторазові формати друку забезпечують легкий доступ
до документів у хмарному сховищі
Платформа MEAP від Canon оптимізує робочі процеси
за рахунок інтеграції з рішеннями для оцифровування
документів та керування виведенням, такими як
uniflow Online
На пристрої вже встановлені такі програми, як AirPrint,
Mopria, Universal Print від Microsoft та Canon PRINT
Business
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Аналіз стану пристрою в реальному часі з метою
виявлення зовнішніх атак та запобігання їм
забезпечується за рахунок перевірки системи під час
запуску, підтримки SIEM та програмного забезпечення
McAfee Embedded Control
Модуль TPM 2.0 (Trusted Platform Module) поставляється в
стандартній комплектації та призначений для безпечного
зберігання ключів шифрування (наприклад, паролів)
Установіть автентифікацію пристрою, двофакторну
автентифікацію та обмеження функціонування пристрою
як для пристрою, так і для заходів забезпечення безпеки
для хмари

Зашифроване сховище даних SSD забезпечує вищій
рівень безпеки інформації і характеризується покращеним
захистом від вібрацій та ударів, що сприяє підвищенню
його надійності
Перейдіть на uniFLOW Online* для покращення захисту
друку, мобільного друку й гостьового друку з будь-якого
пристрою
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Друкуйте та скануйте до 35 сторінок на хвилину та
270 зображень на хвилину
Автоматична реєстрація документів здійснюється
за допомогою хмарного рішення Filing Assist від
uniFLOW Online*
Жодних проблем із роботою фізичного пристрою без
шкоди для зручності користувача завдяки** додатковій
антимікробній плівки, що наноситься на пристрій у
найбільш часто використовуваних місцях
Ефективно оцифровуйте документи завдяки підтримці
керування робочими процесами одним дотиком та
наявності кнопок швидкого доступу на головному екрані
Почніть використовувати переваги гнучких гібридних
робочих процесів та мінімізуйте взаємодію між
пристроями завдяки уніфікованому користувацькому
інтерфейсу за допомогою програми Canon PRINT Business
Підвищте продуктивність праці за рахунок зшивання до
50 аркушів за допомогою додаткового степлера для
миттєвого зшивання: він має достатньо компактний
розмір, щоб його можна було поставити безпосередньо
на пристрій або стіл — де завгодно в офісі, домі чи спільно
використовуваному робочому просторі
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Зниження рівню шуму під час роботи завдяки
звукоізоляції зовнішньої частини багатофункціонального
пристрою забезпечує його малошумність та запобігає
відволіканню уваги працівників, що працюють у спільно
використовуваному офісному просторі
Функція еко-відновлення зменшує енергоспоживання для
економії енергії та зниження експлуатаційних витрат
Високоякісне сканування без помилок, включаючи
цифрове коригування перекосу та застосування
покращеного плямостійкого скла, зменшує витрати
Використання еко-степлера зменшує витрати на
зшивання та сприяє екологічно чистому виробництву й
управлінню документами

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
•

•
•

Заощаджуйте й збільште час безвідмовної роботи
пристроїв за рахунок інноваційних удосконалень часто
замінюваних апаратних компонентів, що є частиною
концепції нашого постійного асортименту пристроїв
imageRUNNER ADVANCE DX
Прогнозування терміну служби витратних матеріалів
дозволяє систематично замінювати деталі, щоб зменшити
витрати на обслуговування
Користувачі можуть міняти витратні матеріали легко,
швидко, точно та безпечно, що дозволить зменшити
кількість відвідувань технічного персоналу

* Система uniFLOW Online доступна як хмарні підписки на основі пристрою для управління виведенням документів та управління скануванням. Виходячи з потреб бізнесу, користувачі можуть перейти на
uniFLOW Online, щоб отримати ряд додаткових переваг, включаючи таке: покращений рівень безпеки завдяки методам аутентифікації користувачів; персоналізовані робочі процеси для підвищення
продуктивності праці; зниження втрат за рахунок вивільнення пристроїв; інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель хмари застосовується для використання даних у режимі реального часу; більший
контроль над доступом та використанням, щоб зменшити витрати на друк.
** Рекомендується, щоб плівку наносив інженер з обслуговування.
ПРИМІТКА. Деякі функції доступні тільки в разі комбінованого використання imageRUNNER ADVANCE DX та uniFLOW Online.
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ДОВІДКОВІ ДАНІ
• Формат: кольоровий, A3
• Ємність подачі аркушів (макс.): 2300 аркушів
• Час розігрівання: 4 секунди або менше
(режим швидкого запуску)

• З додатковими фінішерами: сортування,

групування, зсув, скріплення, прошивне
брошурування, перфорація, еко-скріплення,
скріплення за запитом
• Підтримувані типи файлів: PDF, EPS,
TIFF/JPEG та XPS

• Швидкість друку: 22 - 35 сторінок на
хвилину

•
•

• Швидкість сканування: 270 зображень
на хвилину (A4)

• Мови принтера: UFR II, PCL6, Adobe®
PostScript®3TM
• Роздільна здатність: 1200 × 1200

•
•
•
•
•

Висока продуктивність забезпечується кращою у своєму класі
швидкістю друку та інноваційною технологією сканування, включаючи
нову швидкість друку 35 сторінок на хвилину.
Хмарне програмне забезпечення uniFLOW Online Express дозволяє
підтримувати постійну продуктивність за гібридного принципу роботи.
Безпечно та зручно працюйте в гібридних середовищах завдяки
наявності функції персоналізації графіків роботи користувачів,
можливості нанесення захисної антимікробної плівки (додатково),
а також підтримці мобільного друку та сканування через такі програми,
як програма Canon PRINT Business
Захист документів, мережі та пристроїв забезпечується вбудованим
програмним забезпеченням McAfee Embedded Control, модулем
TPM 2.0 та підтримкою SIEM.
Розширені можливості кінцевої обробки та підтримка більшої кількості
типів паперу сприяють підвищенню якості продукції.
Простота технічного обслуговування забезпечує надійність пристрою
та максимізує час його безвідмовної роботи.
Ефективно оцифровуйте документи за допомогою автоматизованих
робочих процесів, підтримуваних за рахунок таких програм, як OneDrive,
SharePoint, Concur, DropBox і Microsoft Teams (потрібен uniFLOW Online*).
Вплив на навколишнє середовище та стабільність робочих умов
зменшується за рахунок зменшення рівня шуму під час друку й
сканування.

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

ПОСЛУГИ
КЕРОВАНОГО ДРУКУ

ПРИСТРОЇ З
ПІДТРИМКОЮ
ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

СПІЛЬНА РОБОТА В
РОБОЧОМУ ПРОСТОРІ

Розширені послуги

Рішення для автоматизації процесів

Основні послуги

Удосконалені рішення для оцифровування

Cloud
Connectivity
Solutions
Рішення
для хмарних підключень

Послуги Canon із цифрової трансформації об’єднують наше провідне обладнання та програмне забезпечення в інтегровану технологічну
екосистему, призначену для підтримки процесів трансформації вашої компанії. Ця пропозиція поєднує в собі послуги керованого друку та рішення
для спільної роботи в робочому просторі, щоб допомогти вам досягти прозорості й підвищити керованість усім життєвим циклом документа.
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