imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

GÜVENLİ BAĞLANTI KURUN,
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ BAŞLATIN

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERDEN OPTİMUM PERFORMANS VE RAKİPSİZ KULLANICI DENEYİMİ
İş dünyasının geleceği dijitaldedir. Canon imageRUNNER ADVANCE DX, dijital dönüşümünüzün her adımını desteklemek ve
hızlandırmak için tasarlanmış yeni bir akıllı ve çok işlevli cihaz serisidir. Canon'un imageRUNNER ADVANCE DNA'sı ile geliştirilen
en son teknoloji ve yazılımlar, içerik odaklı iş akışlarını dijitalleştirmek, otomatikleştirmek ve optimize etmek için birlikte çalışır.
Canon'un imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi daha da hızlıdır. Dakikada 270 görüntü tarama özelliğiyle dakikada
70 sayfa baskı hızı sunar. Bu verimliliği daha da üst düzeye çıkarmak adına iyileştirilmiş medya kullanımı, daha küçük kağıt
tipi formatlarını ve gelişmiş sonlandırma özelliklerini destekler. Standart olarak sunulan uniFLOW Online Express, bulut
bağlantısı ve baskı yönetimi sunarken sezgisel belge işleme, belgeleri dijitalleştirmek için sorunsuz bir kullanıcı deneyimi
sağlar. Hızlı kurulum ve kolay bakım özelliklerinin yanı sıra daha sessiz çalışma ve iyileştirilmiş sürdürülebilirlik sayesinde
dilediğiniz yerden esnek şekilde çalışın.
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Dakikada 70 sayfa baskı ve dakikada 270 görüntü tarama
hızları ile hızlı baskı ve tarama.
uniFLOW Online* ile Dosyalama Yardımı gibi bulut tabanlı özellikler,
otomatik belge dosyalama ile dijital dönüşümü hızlandırır.
Çizilmeyi önleme, çoklu besleme algılama ve boş sayfa
kaldırma özellikleri işleme süresini azaltırken tarama
performansını artırır.
Reaktif ilk fotokopi çıkışı, kesinti süresini kullanıcılar için en aza
indirirken baskı ve tarama işlerine yönelik verimliliği artırır.
Kullanıcı bakım videoları, kullanıcıların kağıt sıkışmalarının
temizlenmesi gibi pratik sorunları çözmesini kolaylaştırır.
Minimum cihaz etkileşimi, Canon PRINT Business uygulaması
ile veya esnek hibrit çalışma imkanı ile sık kullanılan süreçleri
kolaylaştıran ve verimliliği sürdüren Home UI üzerindeki
entegre zaman çizelgesi ile etkinleştirilir.
Karma kağıt türlerine yönelik daha fazla destek sunarak,
manuel hazırlık gerektiren görevleri azaltır ve aynı genişlikte
ama farklı boyutlardaki medyaların (A3, A4, A4R ve A5) toplu
şekilde taranmasını sağlar.
Gelişmiş Eco Zımba sonlandırması, belgelerin hazırlığı ve
yönetimi için gereken süreyi azaltır.
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IPsec ve güvenlik duvarı işlevleriyle ağ genelinde bilgi
gizliliğini ve güvenliğini sağlayın.
Hem cihaz, hem de bulut tabanlı güvenlik önlemleri için cihaz
kimlik doğrulaması, iki adımlı kimlik doğrulama ve cihaz işlevi
kısıtlamaları ayarlayın.
Şifreli PDF tarama, tarama işlemi sırasında belge
güvenliğini sağlar.
Herhangi bir cihazdan gelişmiş güvenli baskı, mobil baskı ve
misafir baskısı için uniFLOW Online* hizmetine yükseltin.
Açılışta Sistem Doğrulama işlevi ve McAfee Embedded
Control Yazılımı sayesinde, gerçek zamanlı çalışılarak, ürün
yazılımı ve uygulamalar üzerinde değişiklik yapıldığında cihaz
işlevselliğinden ödün verilmez.
TPM 2.0, kritik verileri korumak için daha güçlü bir şifreleme
teknolojisi sunar.
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imageRUNNER DX portföyümüzde en iyi özellikleri ve
teknolojileri uygulayarak kolay bakım ve daha az kesinti
süresi sunuyoruz.
Kurulum Destek Hizmeti, kurulum sırasında bulut veri
tabanından kurma bilgilerini uygular. Böylece kullanıcılar,
cihazlarını daha kısa sürede kullanmaya başlar.
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Kullanım kolaylığı için yeniden kullanılabilir baskı formatlarıyla
sunulan güçlendirilmiş bulut bağlantısı sayesinde belgeleri
istediğiniz yerden tarayın ve yazdırın.
Standart olarak sunulan bulut tabanlı uniFLOW Online
Express (uFOE) yazılımı, cihaz güvenliğini artırmak ve baskı
yönetimini kolaylaştırmak için tek bir entegre çözüm sunar.
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Canon'un MEAP platformu, belge yakalama ve çıktı yönetimi
çözümlerinin yanı sıra uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria,
Microsoft'tan Universal Print ve Canon PRINT Business gibi
çeşitli uygulamalarla entegre olarak süreçleri optimize eder.

Daha az enerji tüketimi, daha az ağırlık ve daha az
gürültü, cihazın çevreye olan etkisini azaltır.
Uyku modundan daha hızlı çıkma özelliği, 4 saniyelik hızlı
başlatma modu ile 6 saniyelik açılma süresini içerir; daha
az enerji kullanır ve işletme maliyetinden tasarruf sağlar.
Tüm kağıt çekmecelerinden baskı alırken ve çift taraflı
baskı sırasında cihaz, daha az sesli çalışır. Böylece ofis
ortamlarında daha düşük seviyede gürültü yaratır.
Daha iyi TEC değeri, özellikle filo ortamlarında çalışma
maliyetlerini en aza indirerek önceki modellere kıyasla
enerji tüketimini %15 oranında azaltır.
Gelişmiş toner teknolojisi, daha düşük erime
noktasına sahiptir. Bu yüzden cihaz etkinken daha
az enerji kullanılır.
Daha az cihaz ağırlığı, üretimdeki malzemeleri ve taşıma
gerekliliklerini azaltarak sürdürülebilirliği destekler.

Teknolojimizi sürekli olarak geliştirme taahhüdümüze uygun
olarak sık değiştirilen donanım parçaları için sunduğumuz
yenilikçi iyileştirmelerle maliyetlerden tasarruf sağlar ve
cihazın çalışma süresini artırır.
Daha hafif cihaz, kurulum süresini kısaltarak kullanıcıların
cihazı daha kısa sürede kullanmaya başlamasını sağlar.

*uniFLOW Online, Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği ile kullanılabilir. Şirket ihtiyaçlarına göre kullanıcılar, uniFLOW Online'a yükseltme yaparak çeşitli gelişmiş avantajlardan yararlanabilir. Örneğin:
Kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleriyle daha fazla güvenlik elde etme. Üretkenliği artıran kişiselleştirilmiş iş akışlarına ulaşma. İşlerin yazdırılıp yazdırılmayacağına cihaz üzerinden karar vererek israfı azaltma. Gerçek zamanlı verilerden
faydalanmak için sezgisel bulut panosunu kullanma. Baskı maliyetlerini azaltmak için erişim ve kullanım üzerinde daha fazla kontrol sağlama.
NOT: Bazı özellikler yalnızca imageRUNNER ADVANCE DX ve uniFLOW Online bir arada kullanıldığında etkinleştirilir.
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KISA BILGILER
• Format: Renkli A3
• Kağıt Besleme Kapasitesi (Maks.): 6.350 yaprak
• Isınma süresi: 4 saniye veya daha az
(Hızlı Başlatma Modu)
• Sonlandırma Özellikleri: Düzenleme, Gruplama,
Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco
Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama
• Desteklenen Dosya Türleri: PDF, EPS, TIFF,
JPEG ve XPS
• Opsiyonel: Yerleşik EFI Fiery

• Baskı hızı: Dakikada 40-70 sayfa
• Tarama hızı: Dakikada 270 görüntü (A4)
• Baskı Dilleri: UFRII, PCL6, Adobe®
PostScript 3™
• Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200
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Sınıfının en iyisi baskı hızları ve yenilikçi tarama teknolojisi
sayesinde yüksek verimlilik sunar.
Gelişmiş sonlandırma özellikleri ve daha fazla kağıt türü,
iyileştirilmiş medya kullanımı ve üretim kalitesini destekler.
Canon PRINT Business gibi uygulamalar sayesinde dilediğiniz
yerden esnek şekilde çalışın.
Temassız baskı, ortak işleri tanıyarak ve kişiselleştirilmiş bir
kullanıcı zaman çizelgesi oluşturarak paylaşılan kullanıcı
kontrollerini en az indirir.
Gelişmiş hizmetler, cihaz güvenilirliğiyle birlikte hızlı kurulum ve
kolay bakım olanağı tanır.
Otomatik tarama, arama ve depolama iş akışları OneDrive,
SharePoint, Concur ve DropBox gibi uygulamalarla belgeleri
verimli bir şekilde dijital hale getirir.
uniFLOW Online Express bulut yazılımı, hibrit çalışma kapsamında
sürekli verimliliğin korunmasına yardımcı olur.
Daha sessiz baskı ve tarama ile çevresel etkiyi ve çalışma yerinde
oluşan rahatsızlığı azaltın.
McAfee Embedded Control yazılımı ve diğer güvenlik özellikleri;
belge, ağ ve cihazları kapsayan 360° koruma ile içinizin rahat
etmesini sağlar.
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Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre
bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Workspace İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam
döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.
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