Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

BEZPEČNÉ PRIPOJENIE A DIGITÁLNY PRENOS
INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA SKENOVANIA SA SNÚBI S INTELIGENTNÝM SOFTVÉROM
Budúcnosť podnikania je v digitalizácii. Canon imageRUNNER ADVANCE DX je nová generácia inteligentných multifunkčných zariadení, ktorých
účelom je podporiť a urýchliť každý krok vašej digitálnej transformácie. DNA série Canon imageRUNNER ADVANCE umožňuje dokonalú spoluprácu
najmodernejších technológií a softvéru v záujme digitalizácie, automatizácie a optimalizácie pracovných procesov na spracovanie obsahu.
Séria Canon imageRUNNER ADVANCE DX C7700 prináša inteligentné a bezpečné farebné multifunkčné zariadenia formátu A3 so zvýšenou rýchlosťou
a vylepšenými možnosťami farieb a záverečných úprav a bezkompromisným zabezpečením pre vysoko produktívne firmy. Nová technológia skenovania
zaisťuje vysokú rýchlosť a dokonalú presnosť, zatiaľ čo štandardný softvér uniFLOW Online Express prináša pripojenia ku cloudu a základnú správu tlače.
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PRIPOJENIE NA CLOUD

•
•
•

Skenujte a tlačte dokumenty odkiaľkoľvek vďaka vylepšenému
pripojeniu ku cloudu a opakovateľne použiteľným formátom tlače
na zjednodušenie používania
Cloudový softvér uniFLOW Online Express je štandardom, ktorý
ponúka jediné integrované riešenie na vylepšenie zabezpečenia
zariadenia a zjednodušenie správy tlače.
Platforma MEAP spoločnosti Canon optimalizuje procesy na
základe integrácie snímky dokumentu, riešení správy výstupov a
rôznych aplikácií, ako je napr. uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria,
Google Cloud Print a Canon PRINT Business
ZABEZPEČENIE
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UDRŽATEĽNOSŤ

Rýchle a vysokokvalitné skenovanie pri rýchlosti 270 obr./min (A4)
so širokými možnosťami pripojenia
Automatické pracovné procesy skenovania, ukladania a
vyhľadávania zvyšujú efektivitu a znižujú riziko chýb používateľa.
Nástroje na správu zariadenia, ako iWMC, umožňujú centralizovanú
kontrolu vášho existujúceho radu zariadení a správu tlače.
Automatické odstránenie prázdnych strán pri skenovaní skracuje
čas spracovania na minimum.
Opätovne použiteľné formáty, automatické názvy dokumentov
z údajov čiarových kódov, konverzia na formáty Office, cloud a
možnosti OCR s funkciami IRIS umožňujú jednoduchú manipuláciu
a rýchle spracovanie dokumentov.

•
•
•
•

Upravujte nastavenia tlače na úrovni zariadenia pre presný
výstup skenovania.
Tichá prevádzka a znížená hlučnosť manipulácie s papierom
počas skenovania vďaka technológiám, ako je digitálna
registrácia a plynulá interná štruktúra ADF.
Automatizované a digitalizované procesy minimalizujú spotrebu
papiera, a podporujú tak myšlienku „bezpapierovej“ kancelárie
Redukcia odpadu vďaka vysokokvalitnému skenovaniu, digitálnej
korekcii zošikmenia a vylepšenému sklu odolnému voči
nečistotám

Zaručte utajenie informácií a bezpečnosť na svojej sieti vďaka
zabezpečeniu IPsec a Firewall
Nastavte autentifikáciu zariadenia, dvojfaktorové overenie a
obmedzenia funkcií zariadenia pre zariadenie aj cloudové riešenia
zabezpečenia
Skenovanie šifrovaných dokumentov PDF zaručuje bezpečnosť
dokumentov počas skenovania
Aktualizujte na verziu softvéru uniFLOW Online* pre vylepšenú
zabezpečenú tlač, mobilnú tlač a tlač pre hostí z akéhokoľvek
zariadenia
Overenie systému pri štarte spolu so softvérom McAfee Embedded
Control Software zaručia, že funkcie zariadenia nikdy neohrozí
neoprávnená manipulácia s firmvérom a aplikáciami, a to všetko
v reálnom čase.

Softvér *uniFLOW Online je k dispozícii ako predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov. V závislosti od potrieb firmy môžu používatelia aktualizovať na verziu softvéru uniFLOW Online a odomknúť
celý rad vylepšených vlastností, napríklad:
zvýšené zabezpečenie vďaka možnostiam overenia používateľov; prispôsobené pracovné postupy na zlepšenie produktivity; redukcia odpadu vďaka zrušeniu úloh priamo na zariadení; intuitívny cloudový panel na overenie údajov v reálnom čase;
lepšia kontrola prístupu a používania na zníženie nákladov na tlač.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
•
•
•
•

•
•

Formát: farebná tlač, A3
Kapacita podávania papiera (max.): 7 050 listov
Čas zahrievania: 4 sekundy alebo menej
Možnosti záverečných úprav: zakladanie, zoskupovanie,
ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické
zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, vkladanie dokumentov,
skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do
tvaru C
Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS
Voliteľné: vstavaný ovládač EFI Fiery

•

•
•

Rýchlosť tlače: 65 až 80 str./min (A4)
Rýchlosť skenovania: 270 obr./min (A4)

•
•

 azyky popisu strany: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
J
Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

•
•
•
•
•

 ylepšené pripojenie ku cloudu umožňuje spoluprácu pri prístupe
V
k dokumentu odkiaľkoľvek s opätovne použiteľnými formátmi na
jednoduchú manipuláciu
Presné vysokorýchlostné skenovanie vďaka novému inovatívnemu
mechanizmu podávania papiera spoločnosti Canon a sklu odolnému
voči nečistotám.
Efektívna automatizácia pracovného toku znamená, že dokumenty
sa skenujú, vyhľadávajú a ukladajú intuitívne cez aplikácie ako
OneDrive, SharePoint, Concur a Dropbox.
Softvér McAfee Embedded Control spolu s ďalšími funkciami
zabezpečenia vám ponúkajú absolútny pocit istoty a 360-stupňové
zabezpečenie chráni vaše dokumenty, sieť i zariadenie
Zjednodušená správa tlače so sebou prináša centrálnu správu
nastavení tlače a analýzy používania zariadenia vďaka natívnemu
softvéru uniFLOW Online Express
Tichá prevádzka automatického podávača dokumentov, nízka
spotreba energie a redukované emisie znižujú vplyv na životné
prostredie.

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné
a bezproblémové vykonávanie
bežných kancelárskych úkonov
s minimálnym hardvérom, vstavaným
softvérom s riešením UFOE a službami,
ktoré ponúkajú kompletnú údržbu
a podporu zariadení.

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR

HARDVÉR
SLUŽBY

ROZŠÍRENÁ VERZIA
Zvýšte výkon pomocou vylepšení,
akými sú podávače a dokončovacie
zariadenia a doplnky zabezpečenia,
napr. Služba na odstraňovanie údajov.
Vyberte si riešenia na rozšírenie
možností cloudu vďaka softvéru
uniFLOW Online s pokročilým
skenovaním priamo s vaším kontom
v službe Google.

Vyberte si riešenia šité na mieru,
ktoré pokryjú akékoľvek potreby
podniku a pomôžu vám odstrániť
bremená súvisiace so správou tlače.
Obráťte sa na odborníkov spoločnosti
Canon, a poraďte sa s nimi o tom,
ako splniť vaše rozsiahle požiadavky
pomocou riešení na mieru a možností
spravovaných služieb.
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