imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien

ÖKA PRODUKTIVITETEN, ARBETA HÅLLBART
RENOVERADE BÄSTSÄLJANDE PRODUKTER OCH TILLÄGGSPROGRAM ÖKAR HÅLLBARHETEN OCH
OPTIMERAR PRODUKTIVITETEN
Hållbarhet är nyckeln till att framtidssäkra företag. Canon imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien är nästa generations renoverade
multifunktionsenheter som är utformade för att stödja hållbart arbete och förbättra produktiviteten. EQ80-serien är byggd av renoverade bästsäljande
enheter och förbättrar produktiviteten samt minimerar företags miljöpåverkan genom att minska mängden avfall. Förbättrad maskinvara och möjligheten att
inkludera Canons ledande molnprogramvara optimerar produktionsarbetsflöden för omfattande kontorsbehov.
Canons imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serie består av effektiva och säkra A3-multifunktionsenheter i färg som effektiviserar arbetsflödets
effektivitet, med ökad trygghet för dokumentsäkerhet och hållbarhet. Molnanslutning till uniFLOW Online Express som ett alternativ och förbättrade
utskriftshastigheter säkerställer noggrann och snabb produktion för effektiv utskriftshantering.
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imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien
SÄKERHET

HÅLLBARHET
•A
 nvändning av förnyade tekniker minskar
användningen av råmaterial under
produktionen med upp till 80 %
• Användning av produkter med uppgraderat
material minskar koldioxidutsläppen under
tillverkningen med upp till 80 %
PRODUKTIVITET
•S
 nabb utskrift på 40–55 sidor/minut (A4) med
olika anslutningsalternativ
• Programvara för utskriftshantering – uniFLOW
Online Express (uFOE) – ger centraliserad kontroll
• Återanvändbara format och konvertering till
Office-format möjliggör enkel hantering och
snabb dokumentbehandling med uniFLOW
Online

MOLNANSLUTNING

• Informationssekretess och -säkerhet
tillhandahålls i hela nätverket med IPsec- och
brandväggsintegrationer
• Skapa kortbaserad enhetsautentisering,
tvåfaktorsautentisering och begränsningar av
enhetsfunktioner för enheter samt
molnbaserade säkerhetsåtgärder med uniFLOW
Online* och maskinvarutillägg
• Krypterad PDF-utskrift och andra
extrafunktioner säkerställer dokumentsäkerhet
under produktionsprocessen

• Molnbaserad programvara – uniFLOW Online
Express erbjuder en enda integrerad lösning för
att förbättra enhetssäkerheten och förenkla
utskriftshanteringen
• Skriv ut dokument var du än befinner dig via
utökningsbar molnanslutning, med återanvändbara
utskriftsformat för snabb produktion
• Canons ytterligare MEAP-plattform
effektiviserar processer, med integrering för
utskriftshanteringslösningar såsom uniFLOW,
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print och Canon
PRINT Business

*UniFLOW Online är tillgängligt som en enhetsbaserad molnprenumeration för utmatning av dokument och insamlingshantering. Utifrån verksamhetens behov kan
användare uppgradera till uniFLOW Online för att låsa upp en rad avancerade fördelar, bland annat: ökad säkerhet med metoder för användarautentisering.
Personliga arbetsflöden för att förbättra produktiviteten. Minskat svinn genom att frisläppa jobb på enheten. En intuitiv molninstrumentpanel för att dra nytta av
realtidsdata. Större kontroll över åtkomsten och användningen minskar utskriftskostnaderna.

KORTA FAKTA
•
•
•
•

Format: Färg A3
Papperskapacitet: 2 300 ark
Uppvärmningstid: 31 sekunder eller mindre
Efterbehandlingsfunktioner: sortera, gruppera
häfta, sadelhäfta*
*Med efterbehandlingsenheter som tillval

• Filtyper som stöds: JPEG, TIFF, PDF*, XPS*

• Utskriftshastighet: 40–55 sidor per minut (A4)
• Scanningshastighet: Upp till 120 sidor per
minut (A4)

•U
 tskriftsspråk: UFRII, PCL5e/6
• Utskriftsupplösning: 1 200 x 1 200

*med tillägg

• Canons miljövärden återspeglas med renoverade och

nästa generations teknik, vilket ökar kontorets hållbarhet

• Kontorets dokument, enheter och nätverk skyddas med
omfattande säkerhetsfunktioner som tillhandahålls som
standard
• Snabbare utskriftshastigheter med iR ADV Gen
1-modeller möjliggör snabbare arbete och förbättrad
produktivitet
• Anslut till kraftfull molnteknik via uniFLOW Online
Express, (uFOE) som erbjuds som tillval

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

KÄRNA
Utför rutinuppgifter på kontoret
säkert och enkelt, med minsta möjliga
hårdvara, inbäddad programvara med
bland annat (uFOE) och tjänster som
erbjuder fullständigt enhetsunderhåll
och -support.

BEPRÖVAD
PROGRAMVARA

MASKINVARA
TJÄNSTER

FÖRBÄTTRAD
Öka prestandan med förbättringar
som efterbehandlingsalternativ
och säkerhetstilläggstjänster, t.ex.
databorttagningstjänst. Välj lösningar
för att utöka molnfunktionerna
med uniFLOW Online, bland annat
avancerad scanning direkt med ditt
Google-konto.

Välj skräddarsydda lösningar för
alla verksamhetsbehov genom att
ta bort utskriftshanteringsbördan.
Rådgör med Canons experter för att
hantera dina omfattande krav, med
skräddarsydda lösningar och alternativ
för hanterade tjänster.
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