imageRUNNER ADVANCE DX C478-serie

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DIGITALLY
CLOUD-GEBASEERDE SOFTWARE EN SMART TECHNOLOGIEËN VOOR VEILIG SAMENWERKEN, ALTIJD EN OVERAL
De toekomst van het bedrijfsleven is digitaal. Canon imageRUNNER ADVANCE DX is een nieuwe generatie slimme multifunctionele
printers die zijn ontworpen om elke stap van uw digitale transformatie te ondersteunen en te versnellen. Met Canon imageRUNNER
ADVANCE DNA als basis gaan geavanceerde technologie en software hand in hand om contentgerichte workflows te digitaliseren,
automatiseren en optimaliseren.
De Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478-serie biedt snelle en productieve multifunctionele A4-kleurenapparaten waarmee u het
digitaliseren van documenten en digitale workflows kunt versnellen. De apparaten zijn volgens ecologische principes ontworpen en bieden
meer duurzaamheid. Ze voldoen aan de vereisten van hybride kantooromgevingen dankzij eenvoudig onderhoud en een compact design.
De All-in-One tonercartridge verhoogt de uptime en dankzij het compacte formaat passen deze apparaten in elke ruimte, hoe klein ook.
Hoogwaardige finishing-opties en innovatieve technologie zorgen voor gestroomlijnde workflows en een hoge productiviteit. De
apparaten en gegevens worden beveiligd met codering, onder meer met McAfee Embedded Control. U kunt het werken in de cloud en het
digitaliseren van documenten verder verbeteren door te upgraden naar uniFLOW Online*.
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Back-up in de cloud van adresboeken, apparaatinstellingen
en informatie, zodat gegevens snel kunnen worden hersteld
na storingen
Werk veilig samen aan herbruikbare documenttypen — altijd,
overal en op elk apparaat
Standaard wordt uniFLOW Online Express in de cloud
meegeleverd, zodat u uw printmanagement kunt
vereenvoudigen en de apparaatbeveiliging kunt verbeteren
Beperk repetitieve, handmatige taken en verbeter workflows met
geavanceerde functies als Filing Assist van uniFLOW Online*
Optimaliseer workflows met de geïntegreerde registratie van
documenten en toepassingen voor output-management,
waaronder uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print
van Microsoft en de Canon PRINT Business-app
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De stille werking van de ADF zorgt voor minimale verstoring,
ideaal voor hybride werkomgevingen
Digitale workflows maken (bijna) papierloze kantoren mogelijk
Minder afval dankzij scannen van hoge kwaliteit, inclusief
digitaal rechtzetten en geavanceerd vlekbestendig glas
Laag energieverbruik en een verminderde uitstoot zorgen
voor een kleinere CO2-voetafdruk en lagere lopende kosten

VEELZIJDIG ONTWERP

Beperk downtime met eenvoudig apparaatbeheer dankzij een
handige All-in-One tonercartridge, voorspelling van de
gebruiksduur en video's over gebruikersonderhoud
Innovatief papierinvoermechanisme en automatische
verwijdering van lege pagina's zorgt voor snel en
hoogwaardig scannen bij 190 ipm (A4)
Geautomatiseerde workflows voor scannen, opslaan en zoeken
verbeteren de gebruikerservaring, verwerkingssnelheid en
nauwkeurigheid
Profiteer van efficiënte documentverwerking dankzij
herbruikbare bestandstypen, automatische bestandsnamen
op basis van streepjescodegegevens, Office-conversies en
cloud- en apparaat-OCR met IRIS
Geschikt voor omgevingen met een hoge productiviteit,
waaronder onderwijs- en overheidsinstellingen, juridische
instellingen en makelaars
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Volledige beveiligingsfunctionaliteit zonder dat er een
extra aansluiting nodig is dankzij ingebouwde functies
zoals de IC-kaartlezer voor gebruikersverificatie
Het compacte ontwerp past met gemak in elke ruimte en
kan op een verhoging of op de grond worden geplaatst
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Gecodeerde gegevensopslag op een SSD zorgt ervoor dat
informatie vertrouwelijk en veilig blijft
360°-beveiliging inclusief IPsec en firewalls om bescherming
te bieden tegen aanvallen van buitenaf
McAfee Embedded Control en systeemverificatie bij het
opstarten beperken ook de kwetsbaarheid van het apparaat
De toegang van gebruikers tot het apparaat en de cloud
wordt beheerd met apparaatverificatie, tweestapsverificatie
en functiebeperkingen
TPM 2.0 biedt sterkere coderingstechnologie om kritieke
gegevens te beschermen
Upgrade naar uniFLOW Online* voor verbeterde beveiliging
van printen, mobiel printen en gastprinten vanaf elke machine

*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 clouddashboard om real-time gegevens te benutten; meer controle over toegang en gebruik om de printkosten te verlagen
OPMERKING: bepaalde functies zijn alleen ingeschakeld bij de combinatie van iR-ADV DX en uniFLOW Online

•

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: Colour A4
• Papierinvoercapaciteit (max.): 2.100 vel
• Opwarmtijd: 4 seconden of minder (Snelle
opstartmodus)

• Finishing-opties: sorteren, groeperen,
offset*, nieten* (*alleen beschikbaar bij C478iZ)
• Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF,

• Printsnelheid: 47 ppm (A4)
• Scansnelheid: 190 ipm (A4)

•

• Printtalen: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript 3™
• Printresolutie: 600 x 600 tot 1200 x 1200

•

•

•
•

JPEG en XPS

•
•
•

360°-beveiliging omvat gecodeerde gegevensopslag op een SSD, TPM 2.0
en McAfee Embedded Control om uw documenten, netwerk en apparaat
te beschermen
Nauwkeurig scannen met hoge snelheid wordt eenvoudiger door het
innovatieve papierinvoermechanisme en het vlekbestendige glas van Canon
Digitale workflows maken intuïtief en efficiënt scannen, zoeken, opslaan en
delen van documenten mogelijk via OneDrive, SharePoint, Concur en Dropbox
Eenvoudig apparaatbeheer zorgt voor minder downtime dankzij een
All-in-One tonercartridge, voorspelling van de gebruiksduur en video's
over gebruikersonderhoud
Beheer printinstellingen en apparaatgebruiksanalyse centraal met
standaard uniFLOW Online Express in de cloud
Veilig samenwerken en toegang tot herbruikbare documenttypen,
altijd en overal, met verbeterde cloud-connectiviteit
Een lagere impact op het milieu dankzij een laag energieverbruik en
verminderde uitstoot helpt u te voldoen aan duurzaamheids- en
kostenvereisten
De stille werking van de ADF zorgt voor minimale verstoring in hybride
werkomgevingen
Opties voor plaatsing op een verhoging of op de vloer zodat de
apparaten in elke ruimte passen
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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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