Série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200

AUMENTE A PRODUTIVIDADE,
TRABALHE DE FORMA SUSTENTÁVEL
OS PRODUTOS MAIS VENDIDOS REFABRICADOS E O SOFTWARE DE ADD-ON AUMENTAM A
SUSTENTABILIDADE E OTIMIZAM A PRODUTIVIDADE
A sustentabilidade é a chave para as empresas do futuro. A série Canon imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 é a próxima geração de equipamentos multifunções
refabricados, concebidos para suportar esforços sustentáveis e para melhorar a produtividade. Construída com os equipamentos mais vendidos refabricados, a série
EQ80 melhora a longevidade dos produtos e minimiza o impacto ambiental das empresas através da redução de resíduos. O hardware melhorado e a opção de
incluir o melhor software baseado na cloud da Canon otimizam os fluxos de trabalho de produção para necessidades de escritório robustas.
A série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 da Canon proporciona equipamentos multifunções a cores A3 eficientes e seguros que agilizam a eficiência
do fluxo de trabalho, com maior tranquilidade para a segurança e sustentabilidade dos documentos. A conetividade à cloud com o uniFLOW Online Express
como opção e as velocidades de impressão mais elevadas garantem uma produção precisa e rápida para uma gestão de impressão eficaz.
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Série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200
SUSTENTABILIDADE
•A
 utilização de tecnologias renovadas reduz a
utilização de matérias-primas para produção
em até 80%
• A utilização de produtos de materiais
melhorados reduz o CO2 produzido durante o
fabrico em até 80%
PRODUTIVIDADE
• Impressão de alta qualidade a 40-55 ppm
(A4) com várias opções de conetividade
• Software de gestão de impressão - o uniFLOW
Online Express (uFOE) proporciona um
controlo centralizado
• Os formatos reutilizáveis e as conversões de
formato Office permitem um manuseamento
simples e um processamento rápido de
documentos com o uniFLOW Online

SEGURANÇA

CONETIVIDADE À CLOUD

• A confidencialidade e segurança das
informações são garantidas em toda a rede com
a funcionalidade IPsec e firewall
• Crie autenticação do equipamento com cartão,
autenticação de dois fatores e restrições das
funções do equipamento para medidas de
segurança no equipamento e na cloud com o
uniFLOW Online* e add-ons de hardware
• A impressão de PDF encriptado e outras
funcionalidades adicionais garantem a
segurança dos documentos durante o processo
de produção

• O software uniFLOW Online Express baseado na
cloud oferece uma solução única integrada para
melhorar a segurança do equipamento e
simplificar a gestão da impressão
• Imprima documentos a partir de qualquer lugar
com conetividade à cloud expansiva, com
formatos de impressão reutilizáveis para uma
produção rápida
• A plataforma MEAP adicional da Canon
simplifica os processos com integrações para
soluções de gestão de impressão como
uniFLOW, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print e
Canon PRINT Business

* O uniFLOW Online está disponível como uma subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos. Com base nas
necessidades empresariais, os utilizadores podem atualizar para o uniFLOW Online para desbloquear uma gama de vantagens avançadas, incluindo: Maior segurança com
métodos de autenticação do utilizador. Fluxos de trabalho personalizados para aumentar a produtividade. Redução do desperdício ao lançar trabalhos no equipamento.
Um painel de cloud intuitivo para tirar partido dos dados em tempo real. Maior controlo sobre o acesso e a utilização para reduzir os custos de impressão.

DESTAQUES
• Formato: A3 a cores
• Capacidade de fornecimento de papel: 2300
folhas

• Tempo de aquecimento: 31 segundos ou menos
• Capacidades de finalização: ordenar, agrafar em
grupo, finalizar-agrafar*

*Com unidades de acabamento opcionais

• Velocidade de impressão: 40-55 ppm (A4)
• Velocidade de digitalização: até 120 ipm (A4)
• Linguagens de impressão: UFRII, PCL5e/6,
Adobe® PostScript 3™

*apenas para C5255i EQ80

• Resolução de impressão: 1200 x 1200

• Tipos de ficheiros suportados: JPEG, TIFF, PDF*,
XPS*

*com add-on

• Os valores ecológicos da Canon refletem-se na

tecnologia de próxima geração e refabricada,
aumentando a sustentabilidade do escritório
• Os documentos, equipamento e redes do escritório são
protegidos com funcionalidades de segurança
abrangentes disponibilizadas de série
• As velocidades de impressão mais elevadas dos
modelos iR ADV Gen 1 permitem um trabalho mais
rápido e uma produtividade melhorada
• Ligue-se à potente tecnologia Cloud com o uniFLOW
Online Express, (uFOE) disponível como opção

SOLUÇÕES À MEDIDA DE CADA DESAFIO

ESSENCIAL
Execute operações de rotina no
escritório com segurança e facilidade,
com o mínimo de hardware e software
incorporado, incluindo (uFOE) e
serviços que oferecem manutenção e
suporte completos ao equipamento*.

PERSONALIZADO
SOFTWARE

HARDWARE
SERVIÇOS

MELHORADO
Aumente o desempenho através
das melhorias nos alimentadores e
finalizadores e add-ons de segurança
como, por exemplo, serviço de
remoção de dados. Escolha soluções
para expandir as capacidades de cloud
com o uniFLOW Online, incluindo a
digitalização avançada diretamente
com a sua conta Google.

Escolha soluções à medida de
qualquer necessidade empresarial
ao remover as cargas de gestão de
impressão. Consulte os especialistas
da Canon para gerir os seus
inúmeros requisitos com soluções
personalizadas e opções de serviços
geridos.
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