Серия imageRUNNER ADVANCE 4500 III

НАДЕЖДНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ
С ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ЦЯЛОСТНА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ
Високопродуктивни A3 черно-бели многофункционални устройства с удобни за потребителя
функции за управление и повишена сигурност на документите.

СИГУРНОСТ

МОБИЛНА СВЪРЗАНОСТ

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦИЯ


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

ОБЛАЧНА
СВЪРЗАНОСТ

Серия imageRUNNER ADVANCE 4500 III
•

СИГУРНОСТ
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При стартиране се прилагат проверки на системата за
модификации в кода за зареждане, операционната система,
фърмуера и MEAP приложенията
Допълнителните мерки за борба със зловреден софтуер и фърмуер
включват автоматично получаване на сертификат и интеграция
със SIEM система на друг производител, за да ви помогнат да
поддържате защитата и сигурността на мрежовите принтери
Функцията за криптиране на твърдия диск вече е стандартна и
автоматично криптира данните, съхранявани в твърдия диск на
основния модул
Централното управление на настройките за сигурност намалява
натоварването на администратора
Избирайте от базирано на устройство или базирано на облак
удостоверяване без необходимостта от допълнителен сървър с
помощта на uniFLOW Online Express
Защитен печат за увеличена поверителност на документите
Осигурете поверителността и сигурността на информацията във
вашата мрежа чрез IPsec, възможности за филтриране на портове
и технология SSL
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Усъвършенстваната персонализация позволява уникален начин на
работа на всеки потребител, съобразен с нуждите на неговите
процедури за работа
Интегрираният начален екран на интерфейса позволява на
потребителите да избират различни настройки от едно меню за
често използвани функции
Интуитивният потребителски интерфейс предоставя голям
цветен сензорен дисплей с бърза реакция, който се използва
подобно на смартфон

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ:

•
•
•

Устройството може да се инсталира навсякъде, което позволява
оптимално подреждане на офиса
Устройствата от 3-то издание включват също и
новоразработения плосък работен панел с по-големи екрани и нови
операции за подобряване на използваемостта
Компактен финишър и опционно перфориращо устройство се
съхраняват във вътрешността на устройството за спестяване
на място

ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ:

•

МОБИЛНА СВЪРЗАНОСТ:

•
•

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Сензорът за разпознаване на движение събужда устройството от
режим на покой
Автоматично пропускане на празните страници при сканиране
Сканиране и конвертиране на документи в PDF с възможност за
търсене, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint
Лесното сканиране на хартиени документи с бързо еднопасово
сканиране (чрез DADF) и интелигентните функции за работа с
хартиени носители, като например разпознаване на едновременно
подаване на два или повече листа, осигуряват по-бърз процес на
цифровизиране на документи
Безшумните довършителни операции не смущават работата на
служителите, поддържайки ги продуктивни
Дистанционна диагностика и помощ, намаляват разходите чрез
свеждане до минимум на времето за престой и времето,
изразходвано за разрешаване на ИТ проблеми
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 ехнологията за NFC комуникация вече е включена за работа с
Т
мобилни устройства
Приложението Canon PRINT Business може да се използва за
отдалечено отпечатване и избор на устройства
Bluetooth Low Energy (BLE) вече може да се използва за различни
функции и позволява на устройствата да комуникират, като
използват много малко енергия
Функцията BLE може също да импортира настройките и адресната
книга на мобилно устройство в принтера
Потребителите могат да променят настройките на задачите за
печат чрез мобилното приложение Canon PRINT Business за
смартфони
Поддържа Mopria/Google Cloud Print/Windows10

•
•

 азиран на облак uniFLOW Online Express надгражда сигурността на
Б
документи и устройства
Инсталирането е по-бързо и по-лесно, защото настройките вече
могат да бъдат приложени от облака към устройството
Услугата MDS Cloud Dashboard централизира контрола за
систематизирано показване на събрани работни данни
Архивирайте адресни книги, настройки на устройства и
приложения в облака

3-то издание на imageRUNNER ADVANCE GEN 3 е гама от интуитивни многофункционални принтери, които опростяват ефективността на работните процеси, като същевременно предоставят
максимална сигурност за вашия бизнес. Единната фърмуерна платформа (UFP) гарантира наличността на най-новите актуализации на функциите и сигурността за улеснена и уеднаквена работа
на потребителите в цялото портфолио.

КРАТКИ ФАКТИ
•
•
•
•
•
•

Формат: черно-бял A3
Максимален брой касети за хартия: 5
Капацитет за зареждане с хартия: 6 330 листа
Функции за довършителни операции: колиране,
групиране, отместване, захващане с телбод,
брошура, перфориране, подшиване без скоби,
повторно захващане с телбод
Капацитет на DADF: 150 листа
Тип ADF: плосък скенер и DADF или плосък скенер и
RADF
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Диапазон на скоростта за монохромен печат A4:
25-51 ppm
Скорост на сканиране: 160 ipm

•
•
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Езици за печат: UFRII, PCL6
Опция: Adobe PostScript 3
Разделителна способност на печат: 1200 x 1200
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Подходящи за работни групи в среди с устройства, стоящи на
пода
Подобрени функции за сигурност включват проверка на
системата при стартиране, Syslog данни за интегриране със
SIEM решение на друг производител
Автоматичното актуализиране на сертификати предпазва
срещу атаки от зловреден софтуер
Увеличете продуктивността с интуитивно проектиран и
персонализируем начален екран на потребителския интерфейс
Създавайте автоматично професионални брошури и готови
документи
Сърфиране в интернет и отпечатване на PDF файлове чрез
браузъра
Подобрена мобилна свързаност с NFC, BLE и приложението
Canon PRINT Business
Използвайте силата на облака с uniFLOW Online Express

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ОСНОВНИ
Извършвайте сигурно и с лекота
рутинни операции в офиса с
минимален хардуер, вграден софтуер,
включително UFOE, и услуги, които
предлагат цялостно управление и
поддръжка на устройството.*
*С
 тандартните услуги включват DMS
(Услуга за управление на устройства) и Break Fix
услуга

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ

Изберете персонализирани решения
за нуждите на всеки бизнес,
улесняващи управлението на печата.
Консултирайте се с експерти
на Canon за удовлетворяване на
вашите подробни изисквания с
помощта на специализирани решения
и опции за управлявани услуги.

ПОДОБРЕНИ
Увеличете производителността с
подобрения, като например опции
за довършителни операции и
допълнителни функции за сигурност,
например услуга за унищожаване
на данни. Изберете решения
за разширяване на облачните
възможности с uniFLOW Online,
включително усъвършенствано
сканиране директно чрез вашия
акаунт в Google.
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