Série imageRUNNER ADVANCE 4500 III

EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÕES FIÁVEL
COM CAPACIDADES VERSÁTEIS DE
TRATAMENTO DE DOCUMENTOS

Equipamentos multifunções A3 a preto e branco de alta produtividade, com recursos
de gestão simples e maior segurança dos documentos.

SEGURANÇA

CONETIVIDADE COM
DISPOSITIVOS MÓVEIS

EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR

DESIGN COMPACTO


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

CONETIVIDADE
À CLOUD

Série imageRUNNER ADVANCE 4500 III
•

SEGURANÇA

•
•
•
•
•
•
•

A verificação do sistema durante o processo de arranque é utilizada
para analisar modificações ao código de arranque, sistema
operativo, firmware e aplicações MEAP
Outras medidas para combater malware e firmware incluem o registo
automático de certificados e a integração com sistemas SIEM de
terceiros, para ajudar a manter as impressoras de rede seguras
A função de encriptação do HDD é agora fornecida de série e encripta
automaticamente dados armazenados no HDD da unidade principal
O controlo central das definições de segurança reduz a carga de
trabalho do administrador
Escolha entre um sistema de autenticação baseado no
equipamento ou na cloud sem a necessidade de um servidor
adicional com o uniFLOW Online Express
A Impressão segura melhora a confidencialidade dos documentos
Garanta a privacidade e a segurança da informação na sua rede
com IPsec, capacidade de filtro de portas e tecnologia SSL
EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR

•
•
•
•

A personalização avançada permite uma experiência pessoal única,
personalizada para satisfazer as necessidades de fluxo de trabalho
de cada utilizador
A função Home UI integrada permite que os utilizadores selecionem
várias definições a partir de um único menu para funções utilizadas
com frequência
A interface de utilizador intuitiva proporciona um ecrã tátil a cores
de grandes dimensões e elevada capacidade de resposta que pode
utilizar como um smartphone
A tecnologia de sensor de movimento retira o equipamento do
modo de suspensão

•
•
•
•

Remova automaticamente as páginas em branco durante a
digitalização
Digitalize e converta documentos em formato PDF pesquisável,
Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint
A fácil captura de documentos em papel, com rápida digitalização de
uma só passagem (DADF), e as capacidades de manuseamento de
suportes inteligentes, como a deteção de alimentação de várias
folhas, ajudam a acelerar o processo de digitalização de documentos
A finalização silenciosa garante menos interrupções para os
colaboradores, mantendo os funcionários produtivos
Os diagnósticos e assistência remotos ajudam a reduzir custos,
minimizando o tempo de inatividade e o tempo gasto pelo
departamento de TI na resolução de problemas

CONETIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS:

•
•
•
•
•
•

 tecnologia Near Field Communications (NFC) está agora incluída
A
para dispositivos móveis
A aplicação Canon PRINT Business pode ser utilizada para imprimir
e selecionar equipamentos remotamente
O Bluetooth de baixo consumo (BLE) pode agora ser utilizado para
diversas funções, permitindo que os equipamentos comuniquem
utilizando muito pouca energia
A função BLE também pode importar as definições e o livro de
endereço de um dispositivo móvel para a impressora
Os utilizadores podem alterar as definições dos trabalhos de
impressão ao aceder à aplicação Canon PRINT Business para
dispositivos móveis no respetivo smartphone
Compatível com Mopria/Impressão Google Cloud/Windows10

DESIGN COMPACTO:

•
•
•

O equipamento pode ser instalado em qualquer lugar, permitindo
uma melhor disposição no escritório
Os equipamentos 3rd Edition também dispõem de um painel de
operações plano totalmente renovado, com ecrãs de maior
dimensão e novas operações que melhoram a capacidade de
utilização
O finalizador compacto e o furador opcional são guardados no
interior do equipamento para economizar espaço

CONETIVIDADE À CLOUD:

•
•
•

 uniFLOW Online Express baseado na cloud aumenta a segurança
O
dos documento e dos equipamentos
A instalação é mais rápida e fácil porque a informação pode agora
ser aplicada a partir da cloud para o equipamento
O serviço de painel do MDS Cloud centraliza o controlo para uma
apresentação organizada dos dados operacionais recolhidos

A imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition é uma gama de impressoras multifunções intuitivas que agiliza o fluxo de trabalho, ao mesmo tempo que proporciona a máxima segurança para a sua empresa.
A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portfólio.

DESTAQUES
•
•
•
•
•
•

Formato: A3 monocromático
Número máximo de cassetes de papel: 5
Capacidade de entrada de papel: 6330 folhas
Recursos de finalização: ordenar, agrupar, deslocar,
agrafar, brochura, furar, agrafar sem agrafos, agrafar a
pedido
Capacidade do DADF: 150 folhas
Tipo de ADF: vidro de exposição e DADF ou vidro de
exposição e RADF

•
•

Velocidades de impressão A4 a preto e branco: 25–51 ppm
Velocidade de digitalização: 160 ipm

•
•
•

Linguagens de impressão: UFRII, PCL6
Opcional: Adobe PostScript 3
Resolução de impressão: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•
•

Adequado para grupos de trabalho com instalação no chão
As funcionalidades de segurança melhoradas incluem a verificação
do sistema no arranque e dados Syslog para integração SIEM de
terceiros
A atualização automática de certificados protege contra ataques de
malware
Aumente a produtividade com o ecrã intuitivo e personalizável da
função Home UI
Crie automaticamente brochuras e documentos finalizados com um
aspeto profissional
Aceda à Internet e imprima ficheiros PDF através do navegador
Conetividade a dispositivos móveis melhorada com NFC, BLE e a
aplicação Canon PRINT Business
Utilize o poder da cloud com o uniFLOW Online Express

SOLUÇÕES À MEDIDA DE CADA DESAFIO

ESSENCIAL
Execute operações de rotina no
escritório com segurança e facilidade,
com o mínimo de hardware e software
incorporado, incluindo UFOE e
serviços que oferecem manutenção e
suporte completos ao equipamento*.
*O
 s serviços standard incluem DMS
(serviço de gestão de equipamentos) e reparação

PERSONALIZADO
SOFTWARE
HARDWARE

SERVIÇOS

Escolha soluções à medida de
qualquer necessidade empresarial,
ao remover cargas de gestão de
impressão. Consulte os especialistas
da Canon para gerir os seus inúmeros
requisitos com soluções e opções de
serviços de gestão personalizadas.

MELHORADO
Aumente o desempenho através
das melhorias nos alimentadores e
finalizadores e add-ons de segurança
como, por exemplo, serviço de
remoção de dados. Escolha soluções
para expandir as capacidades de cloud
com o uniFLOW Online, incluindo
digitalização avançada diretamente
com a sua conta Google.
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