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NUTIKAD JA MITMEKÜLGSED
MULTIFUNKTSIONAALSED* VÄRVILISED A4-SEADMED,
MIS PAKUVAD PAINDLIKKE ÜHENDUSVÕIMALUSI
*C356P III* mudeli puhul on tegemist ainult printeriga

Kompaktsed, ent võimsad värvilised A4-seadmed, mis on mõeldud kaitsma ja tõhustama teie kontoreid.

TURVALISUS

KOMPAKTNE DISAIN

KASUTUSKOGEMUS

MOBIILNE ÜHENDUVUS

PILVETEENUSTEGA
ÜHILDUVUS
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 üsteemipoolne kinnitus kontrollib käivitamisel volitamata
S
muudatusi, tagades seeläbi suurema turvalisuse
Syslogi funktsionaalsus pakub reaalajas andmeid, mida saab
analüüsida kolmandale osapoolele kuuluva SIEM lahenduse abil
Sertifikaatide automaatne registreerimine tagab, et kõikide
seadmete turvasertifikaadid oleksid alati ajakohased
Kolmanda põlvkonna seadmete standardvarustusse kuuluv
kõvaketta krüptimise funktsioon krüptib automaatselt peaseadme
kõvakettale salvestatud andmeid
Valige seadme- või pilvepõhine autentimine koos uniFLOW Online
Expressiga ilma lisaservereid lisamata
Võimalus piirata funktsioonide kasutamist, et ennetada volitamata
kasutamist
Turvaline printimine täiustab dokumentide konfidentsiaalsust
Tagage oma võrgustikus olevate andmete privaatsus ja turvalisus,
kasutades IPseci, portide filtreerimist ja SSL-tehnoloogiat
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KOMPAKTNE DISAIN
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KASUTUSKOGEMUS
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Kaugdiagnostika ja -tugi aitavad vähendada kulutusi, minimeerida
ooteaega ja probleemide lahendamisele kuluvat aega
Pange prinditööd ootele, muutke seadme prindisätteid ja saavutage
soovitud tulemus igal korral
Masinapargi kesk- ja kaughaldus lihtsustab seadmete ja
masinaparkide IT-haldust

Kompaktne konsooltüüpi korpus sobitub hõlpsalt kontorilaua
kõrvale
Lihtne osade paigutus, näiteks täiustatud ITB kõrvalekalde
kontrollmehhanism, panustab seadme kompaktsema suuruse
saavutamisele
Fikseerimismehhanismi osad on muudetud väiksemaks, et
vähendada kogu seadme suurust
Kuna paigutusele ei ole kehtestatud nii palju piiranguid, saab
seadmele leida optimaalseima koha

BLE funktsioon impordib aadressiraamatu sihtkohad ja sätted, nagu
e-kirja teema ja sisutekst, mobiilseadmest printerisse
Mobiilseadme lähiväljaside funktsioon ja rakendus Canon PRINT
Business võimaldavad kasutajatel printida ja valida printereid oma
nutitelefonist
Muutke mobiilsete prinditööde sätteid, avades seadme juhtpaneelilt
prinditööde loendi või kasutades rakenduse Canon PRINT Business
kaugvabastusfunktsiooni
Mopria® / Google Cloud Printi tugi

PILVETEENUSTEGA ÜHILDUVUS

•
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Ühilduvus pilvepõhise haldussüsteemiga uniFLOW Online Express
pakub veebipõhise kesksüsteemi kaudu ulatuslikke jälgimise ja
aruandluse võimalusi
Ühildub ettevõtte rakenduste ja pilves asuvate väliste süsteemidega
Canoni MEAP-platvorm võimaldab protsesside optimeerimist,
integreerides erinevaid võimsaid dokumendi jäädvustamise ja
väljundi haldamise lahendusi, nagu uniFLOW*

MOBIILNE ÜHENDUVUS

Intuitiivne kasutajaliides on varustatud suure puutetundliku
värviekraaniga, mille kasutamine sarnaneb nutitelefoni omale
Täiustatud kasutajaliides suurendab töövoo tõhusust, jättes meele
kasutaja sätted ja eelistused
Vaikne viimistlemine segab töötajaid vähem ja võimaldab neil
paremini keskenduda
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Täiustatud mobiilse ühenduvuse võimalused toetavad muudatusi
kontori töövoogudes
Suurendatud mobiilne ühenduvus, standardvarustusse kuuluv Wi-Fi
tugi ning otseprintimine nutitelefonidest ja tahvelarvutitest

*Ei ole standardvarustuses

imageRUNNER ADVANCE’i kolmanda põlvkonna 3.versioon hõlmab intuitiivseid multifunktsionaalseid printereid, mis tõhustavad teie ettevõtte töövooge ja tagavad maksimaalse turvalisuse. Ühendatud püsivara
platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.
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Formaat: värviline A4
Paberikassettide maksimaalne arv: 4
Paberimaht: 2300 lehte
Viimistlusvõimalused: kõrvutamine, grupeerimine,
nihutamine, klammerdamine
Originaalisööturi maht: 100 lehte
Originaalisööturi tüüp: skanneriklaas ja kahepoolne
originaalisöötur

•
•

A4 mustvalge printimiskiirus: 25–35 lk/min
Skannimiskiirus: 100 kujutist/min
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Prindikeeled: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Printimislahutus: 1200 × 1200
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Sobib väikestele töörühmadele, kes soovivad seadme kas lauale
või põrandale paigutada
Täiustatud turvafunktsioonid hõlmavad süsteemipoolset kinnitust
käivitamisel ja Syslogi andmeid kolmanda osapoole SIEM
integratsiooni jaoks
Sertifikaatide automaatne värskendamine kaitseb seadmeid
pahavara rünnakute eest
Täiustatud kasutajaliides võimaldab kohandada kasutaja sätteid
ja töövoogusid
Kasutage internetti ja printige brauserist PDF-faile
Kompaktne konsooltüüpi korpus sobitub hõlpsalt kontorilaua
kõrvale
Suurendatud mobiilne ühenduvus ja standardvarustusse kuuluv
Wi-Fi tugi
Sulatamistehnoloogiad, CS-tooner ja uuenduslikud puhkerežiimi
funktsioonid aitavad vähendada üldist energiatarvet

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

TUUMIK
Teostage rutiinseid kontoritöid
turvaliselt ja hõlpsalt, kasutades selleks
minimaalset riistvara, sisseehitatud
tarkvara, sh UFOE, ning seadme
hoolduse ja toega seotud teenuseid.*

* Standardteenuste hulka kuulub ka seadme haldusteenus
(Device Management Service, DMS) ja Break Fix

KOHANDATUD
TARKVARA
RIISTVARA

TEENUSED

Valige kohandatud lahendused,
mis vastavad ettevõtte erinevatele
vajadustele ja vähendavad hooldusega
seotud muresid. Pidage nõu
Canoni ekspertidega, et leida oma
nõudmistele vastavad kohandatavad
lahendused ja hallatud teenused.

TÄIUSTATUD
Parandage jõudlust erinevate
viimistlusvõimaluste ja turvalisuse
lisadega, nagu andmete eemaldamise
teenus. Laiendage pilvevõimekust
koos uniFLOW Online’i ja otse Google’i
kontolt skannimise võimalusega.
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