Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

ZABEZPEČENÉ PŘIPOJENÍ, DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE
OPTIMÁLNÍ VÝKON A BEZKONKURENČNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI
Budoucnost podnikání spočívá v digitalizaci. Řada Canon imageRUNNER ADVANCE DX je novou generací inteligentních
multifunkčních zařízení, která vám umožní rychle podniknout veškeré kroky k digitální transformaci. Nejmodernější
technologie a software, které v sobě nesou DNA řady imageRUNNER ADVANCE od společnosti Canon, spolupracují ruku
v ruce a digitalizují, automatizují a optimalizují pracovní postupy zaměřené na obsah.
Zařízení řady imageRUNNER ADVANCE DX C5800 od společnosti Canon je ještě rychlejší a nabízí rychlost tisku
70 str./min v kombinaci se skenováním rychlostí 270 obr./min. Tuto vysokou produktivitu ještě více navyšuje lepší
manipulace s médii, která zahrnuje podporu menších typů papíru a zdokonalené možnosti konečných úprav. Řešení
uniFLOW Online Express, které je součástí standardní výbavy, poskytuje cloudové připojení a správu tisku, zatímco
intuitivní zpracovávání dokumentů umožňuje bezproblémovou digitalizaci materiálů. Pracujte flexibilně odkudkoli díky
možnosti rychlé instalace a snadné údržbě zařízení, které navíc nabízí celkově tišší provoz a vyšší míru udržitelnosti.
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Rychlý tisk a skenování rychlostí až 70 str./min, respektive
270 obr./min.
Cloudové funkce, jako je například Pomocník pro archivaci
z řešení uniFLOW Online*, urychlují digitální transformaci
automatickou archivací dokumentů.
Funkce odstraňování pruhů, detekce podání více listů
a odstraňování prázdných stránek zkracují dobu zpracování
a zlepšují výkon při skenování.
Pohotové vytištění první kopie minimalizuje prostoje uživatelů
a zvyšuje produktivitu tiskových a skenovacích úloh.
Videa na téma uživatelské údržby usnadňují uživatelům
provádění rychlých oprav, například odstranění uvíznutého
papíru.
Prostřednictvím aplikace Canon PRINT Business nebo funkce
Časová osa (Time line) v základním uživatelském rozhraní, které
zjednodušují nejčastější procesy a podporují produktivitu díky
možnostem flexibilní hybridní práce, lze interakci se samotným
zařízením omezit na minimum.
Větší podpora různých typů papíru omezuje nutnost manuální
přípravy a umožňuje dávkové skenování odlišných velikostí se
stejnou šířkou – A3, A4, A4R a A5.
Dokonalejší bezsponkové sešívání (Eco) zkracuje dobu přípravy
a správy dokumentů.

•

Skenujte a tiskněte dokumenty odkudkoli díky dokonalejším
možnostem připojení ke cloudu, kdy vám práci zároveň usnadní
i opakovaně použitelné formáty tisku.

•
•

•
•
•
•
•
•

Nižší hmotnost zařízení zkracuje dobu instalace a zařízení je
tak uživatelům k dispozici rychleji.
Snadná údržba a méně odstávek díky kombinaci nejlepších
funkcí a technologií z našeho portfolia imageRUNNER DX.
Služba pro podporu při instalaci používá během instalace
data z cloudové databáze, díky čemuž mohou uživatelé
začít používat zařízení mnohem dříve.
UDRŽITELNOST

ZABEZPEČENÍ

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU

•

•

Cloudové řešení uniFLOW Online Express (uFOE), které je
standardní součástí výbavy, nabízí coby jediné integrované řešení
vyšší bezpečnost zařízení a jednodušší správu tisku.
Platforma MEAP společnosti Canon optimalizuje procesy
prostřednictvím integrace s řešeními pro digitalizaci dokumentů
a správu výstupu a různými aplikacemi, jako jsou uniFLOW
Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print od společnosti Microsoft
a Canon PRINT Business.

Zajistěte důvěrné informace a bezpečnost napříč sítí pomocí
protokolu IPsec a brány firewall.
Nastavení ověřování zařízení, dvoufázového ověření a omezení
funkce zařízení funguje jako bezpečnostní opatření jak pro
zařízení, tak i pro cloudové úložiště.
Šifrované skenování souborů PDF se postará o zabezpečení
dokumentů během skenování.
Možnost přechodu na uniFLOW Online* s sebou přináší výhody
v podobě zabezpečeného tisku, tisku z mobilních zařízení a tisku
pro hosty z jakéhokoli zařízení.
Spojení kontroly integrity systému při spuštění a softwaru McAfee
Embedded Control v reálném čase zajišťuje, že funkčnost zařízení
není nikdy ohrožena neoprávněnou manipulací s firmwarem
a aplikacemi.
Modul TPM 2.0 zajišťuje silnější technologii šifrování pro ochranu
důležitých dat.

•
•
•
•
•
•

Nižší spotřeba energie, nižší hmotnost a nižší hluk snižují vliv
zařízení na životní prostředí.
Díky režimu rychlého spuštění za 4 sekundy a zapínání
během 6 sekund se zařízení obnovuje ze spánku rychleji,
čímž spotřebovává méně energie a šetří provozní náklady.
Během tisku ze všech zásuvek na papír a oboustranném
tisku je provoz tišší, a zařízení tak v kancelářském prostředí
nevydává příliš hluku.
Lepší hodnota typické spotřeby elektrické energie (TEC)
minimalizuje provozní náklady, a to zejména pokud
používáte více zařízení, a zajišťuje o 15 % nižší spotřebu
energie v porovnání s předchozími modely.
Zdokonalená technologie toneru nabízí nižší bod tání, takže
se při aktivitě zařízení spotřebovává méně energie.
Nižší hmotnost zařízení přispívá k udržitelnosti, neboť
dochází k omezení materiálů použitých při výrobě a zároveň
klesá náročnost na přepravu.

PROVOZUSCHOPNOST

•

Ušetřete náklady a prodlužte dobu provozuschopnosti zařízení
díky inovativním vylepšením nejčastěji vyměňovaných
hardwarových součástí, která jsou součástí našeho závazku
neustále zdokonalovat nabízené technologie.

*uniFLOW Online je dostupný jako cloudové předplatné vázané na zařízení pro správu výstupu a snímání dokumentů (Document Output and Capture Management) V rámci vlastních potřeb podnikání je možné uniFLOW Online upgradovat
a získat přístup k řadě pokročilých výhod, mezi které patří: zvýšené zabezpečení pomocí různých způsobů ověřování uživatelů, přizpůsobené pracovní postupy vedoucí ke zvýšení produktivity snížení plýtvání realizací úloh až u zařízení
intuitivní cloudový ovládací panel pro využívání dat v reálném čase větší kontrola nad přístupem a využíváním umožňující snížení nákladů na tisk
POZNÁMKA – některé funkce jsou povoleny pouze v kombinaci zařízení imageRUNNER ADVANCE DX a cloudového řešení uniFLOW Online

•

RYCHLÝ PŘEHLED
• Formát: barevný formát A3
• Kapacita zásobníku papíru (max.): 6 350 listů
• Doba zahřívání: 4 sekundy nebo méně
(režim rychlého spuštění)

• Možnosti konečných úprav: kompletování,

seskupování, ofset, sešívání, sedlové sešívání,
děrování, bezsponkové sešívání (Eco), sešívání na
vyžádání, skládání do V, skládání do C, skládání
do Z
• Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF, JPEG
a XPS
• Volitelné: integrovaný ovladač EFI Fiery

• Rychlost tisku: 40–70 str./min
• Rychlost skenování: 270 obr./min (formát A4)

•
•
•

• Jazyky tiskárny: UFRII, PCL6,
Adobe® PostScript 3™

• Rozlišení tisku:1 200 × 1 200

•
•
•
•
•

Vysoká produktivita je zajištěna vůbec nejlepší rychlostí tisku ve své třídě
a inovativní technologií skenování.
Lepší možnosti konečných úprav a podpora více typů papíru zdokonalují
manipulaci s médii a kvalitu produkce.
Pracujte flexibilně odkudkoli pomocí aplikací, jako je Canon PRINT Business.
Bezdotykový tisk minimalizuje nutnost používání sdílených uživatelských
funkcí rozpoznáváním běžných úloh a tvorbou personalizované uživatelské
časové osy.
Spolehlivost zařízení je zajištěna jeho vyšší provozuschopností spolu
s možností rychlé instalace a snadnou údržbou.
Automatizované pracovní postupy skenování, vyhledávání a ukládání umožňují
efektivní digitalizaci dokumentů pomocí řešení, jako je OneDrive, SharePoint,
Concur nebo Dropbox.
Cloudový software uniFLOW Online Express pomáhá zachovat nepřetržitou
produktivitu v rámci hybridního pracovního modelu.
Snižte dopad na životní prostředí a zamezte hluku na pracovišti tišším tiskem
a skenováním.
Software McAfee Embedded Control vás spolu s dalšími funkcemi zabezpečení
zcela zbaví starostí a zajistí všestrannou ochranu vašich dokumentů, sítě
a zařízení.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU
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Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému
navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti
a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.
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