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INTELIGENTNÍ UNIVERZÁLNÍ BAREVNÁ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ* PRO FORMÁT A4
S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ
*Model C356P III* je pouze tiskárna

Kompaktní, a přesto výkonná barevná zařízení pro formát A4 jsou navržena tak, aby chránila velmi vytížené
kanceláře a zvyšovala jejich efektivitu.
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ZABEZPEČENÍ
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•
•

 ontrola ověření integrity systémů při procesu spouštění detekuje
K
neoprávněné úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti zařízení
Syslog poskytuje v reálném čase informace o zabezpečení, které
mohou být analyzovány pomocí řešení SIEM třetích stran
Automatická registrace certifikátů zajišťuje, že jsou bezpečnostní
certifikáty vždy aktuální pro celou pracovní skupinu
Funkce šifrování pevného disku je nyní u zařízení III. edice součástí
standardní výbavy a dokáže automaticky šifrovat data uložená na
pevném disku hlavní jednotky
Vyberte si možnost ověřování přes zařízení nebo v cloudu bez nutnosti
použití dalšího serveru pomocí řešení uniFLOW Online Express
Možnost omezit funkce podle uživatele z důvodu zabránění
neoprávněnému použití
Zabezpečený tisk přispívá k ochraně důvěrných dokumentů
Zajištění ochrany informací a bezpečnosti sítě díky protokolu IPsec,
filtrování IP a MAC adres a technologii TLS

•
•

•
•

Intuitivní uživatelské rozhraní poskytuje velkou, rychle reagující
barevnou dotykovou obrazovkou, která se ovládá podobně jako
smartphone
Vylepšené základní uživatelské rozhraní zvyšuje efektivitu
pracovního postupu tím, že si pamatuje nastavení a předvolby
daného uživatele
Tiché dokončování jako je sešívání listů zaměstnance tolik neruší
a zachovávají jejich produktivitu

•
•
•

KOMPAKTNÍ DESIGN:

•
•
•
•

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

•

Vzdálená diagnostika a pomoc umožňuje snížení nákladů
prostřednictvím omezení doby odstávky z provozu a doby strávené
řešením problémů oddělením IT
Pozastavení tiskových úloh, náhledu a změn nastavení tisku na
zařízení pro dosažení požadovaných výsledků při prvním tisku
Vzdálená a centrální správa skupiny zařízení zjednodušuje správu IT
zařízení a skupin tiskáren

Funkce NFC na mobilních zařízeních a aplikace Canon PRINT
Business umožňují uživatelům tisknout a vybírat tiskárny ze
smartphonu
Změňte nastavení mobilních tiskových úloh tím, že přejdete do
seznamu tiskových úloh z ovládacího panelu zařízení nebo do
funkce dálkového spouštění tisku aplikace Canon PRINT Business
Podporuje technologie Mopria®/Google Cloud Print

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU:

Kompaktní tělo se snadno vejde vedle kancelářského stolu
Jednoduché rozložení součásti, například vylepšený ovládací
mechanismus odchylek přenosového pásu ITB přispívá ke
kompaktnější velikosti
Prvky fixační jednotky byly zmenšeny, aby se snížila velikost
jednotky
Menší počet omezení na instalačních místech umožňuje optimální
přizpůsobení kancelářským prostředím

•
•
•

Úzká integrace do uniFLOW Online Express, cloudového systému
pro správu tisku, poskytujícího široké možnosti sledování
a reportování prostřednictvím centrálního webového systému
Spolupracuje s obchodními cloudovými aplikacemi a externími
systémy
Platforma MEAP společnosti Canon nabízí možnost integrace do
zařízení výkonných řešen správy dokumentů, zachycení a výstupu,
jako je např. uniFLOW*

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM:

•
•
•

Vylepšené mobilní funkce podporují změny pracovních postupů
kanceláře
Zvýšená kompatibilita s mobilními zařízeními, standardní podpora
Wi-Fi a přímý tisk ze zařízení, jako jsou smartphony a tablety
Snadné připojení k zařízení z mobilního zařízení díky technologii
BLE (Bluetooth Low Energy)

* Není součástí standardní výbavy

Zařízení imageRUNNER ADVANCE GEN 3 III. edice představuji řadu intuitivně navržených multifunkčních zařízení které zjednodušují efektivitu pracovních postupů a poskytují vaší firmě maximální bezpečnost.
Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia.

RYCHLÝ PŘEHLED
•
•
•
•
•
•

Formát: barevný formát A4
Maximální počet zásobníků na papír: 4
Vstupní kapacita papíru: 2 300 listů
Možnosti konečných úprav: kompletování, seskupování,
posouvání, sešívání,
Kapacita automatického podavače: 100 listů
Typ automatického podavače: plochý skener a DADF

•
•

Rozsah rychlosti černobílého tisku formátu A4:
25 až 35 str./min
Rychlost skenování: 100 obr./min.

•
•

Jazyky tiskárny: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200

•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodné pro pracovní skupiny v prostředí se zařízeními
umístěnými na pracovních stolech i se samostatně stojícími
zařízeními
Vylepšené funkce zabezpečení zahrnují ověření systému při
spuštění a údaje Syslog pro integraci systému SIEM třetích stran
Automatická aktualizace certifikátu pomáhá s ochranou před
malwarem
Vylepšené základní uživatelské rozhraní přizpůsobuje uživatelské
nastavení a pracovní postupy
Přístup k internetu a tisk souborů PDF prostřednictvím prohlížeče
Kompaktní tělo se snadno vejde vedle kancelářského stolu
Zvýšená kompatibilita s mobilními zařízeními se standardní
podporou Wi-Fi
Fixační technologie, toner CS a inovativní funkce režimu spánku
pomáhají snížit celkovou spotřebu energie

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

KLÍČOVÉ
Provádějte běžné kancelářské operace
bezpečně a snadno, s minimálním
počtem hardwarových zařízení, včetně
zapojení do uniFLOW Online Express
a službami nabízejícími kompletní
údržbu a podporu zařízení.*
*S
 tandardní služby zahrnují DMS
(Device Management Service) a Break Fix

NA MÍRU
SOFTWARE
HARDWARE

SLUŽBY

Vyberte řešení na míru pro potřeby
jakékoli firmy tím, že odstraníte zátěž
spojenou se správou tisku. Požádejte
odborníky ze společnosti Canon, aby
vám pomohli spravovat vaše rozsáhlé
požadavky pomocí řešení na míru
a možností spravovaných služeb.

VYLEPŠENÉ
Zvyšte výkon pomocí vylepšení,
jako jsou možnosti dokončování
a doplňky zabezpečení, např. Služba
odstranění dat. Vyberte řešení pro
rozšíření možností cloudu pomocí
řešení uniFLOW Online, včetně
pokročilého skenování přímo
prostřednictvím vašeho účtu Google.
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