imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III

MULTIFUNCŢIONALĂ FIABILĂ, AVÂND
CARACTERISTICI VERSATILE, COMPLETE
PENTRU DOCUMENTE

Dispozitive multifuncţionale A3 alb-negru cu productivitate ridicată, capacităţi de gestionare
intuitive şi securitate sporită a documentelor.

SECURITATE

CONECTIVITATE CU
DISPOZITIVE MOBILE

EXPERIENŢĂ PENTRU
UTILIZATOR

DESIGN COMPACT


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

CONECTIVITATE
LA CLOUD

imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III
SECURITATE

•
•
•
•
•
•
•

Au fost implementate controale ale procesului de verificare a
sistemului la pornire pentru a depista modificări la codul de
iniţializare, sistemul de operare, firmware şi aplicaţiile MEAP
Printre măsurile suplimentare de protecţie împotriva malware-ului şi
firmware-ului se numără înscrierea automată pentru certificate şi
integrarea cu sisteme SIEM terţă parte, pentru a menţine protecţia
şi securitatea imprimantelor în reţea
Funcţia de criptare HDD este acum oferită standard şi criptează
automat datele stocate pe hard diskul unităţii principale
Controlul la nivel central al setărilor de securitate reduce volumul de
lucru al administratorilor
Cu uniFLOW Online Express puteţi alege dintre autentificarea bazată
pe dispozitiv şi cea bazată pe cloud fără a avea nevoie de un server
suplimentar
Imprimarea securizată îmbunătăţeşte confidenţialitatea
documentelor
Asiguraţi confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor în întreaga
reţea cu IPsec, capacităţile de filtrare a porturilor şi tehnologia SSL
EXPERIENŢĂ PENTRU UTILIZATOR

•
•
•

Personalizarea avansată permite o experienţă unică, personală şi
adaptată pentru a îndeplini nevoile legate de fluxul de lucru ale
fiecărui utilizator
Interfaţa integrată Home UI le permite utilizatorilor să selecteze
diverse setări dintr-un singur meniu pentru funcţiile utilizate frecvent
Interfaţa intuitivă cu utilizatorul oferă un ecran tactil color de mari
dimensiuni, cu reacţii rapide şi capacitate de utilizare similară unui
smartphone

•
•
•
•
•
•

Tehnologia cu senzor de mişcare activează dispozitivul din modul
inactiv
Eliminaţi automat paginile goale atunci când scanaţi
Scanaţi şi convertiţi documente în fişiere PDF cu funcţie de căutare,
Microsoft® Word şi Microsoft® PowerPoint
Captura fără efort a documentelor pe hârtie cu scanarea rapidă la o
singură trecere (DADF) şi capacităţile de gestionare inteligentă a
suporturilor, precum detectarea alimentării multiple, ajută la
accelerarea procesului de digitalizare a documentelor
Finisarea silenţioasă asigură mai puţine întreruperi ale angajaţilor,
menţinându-i productivi
Diagnosticarea şi asistenţa de la distanţă ajută la reducerea
costurilor, minimizând timpii de nefuncţionare şi timpul petrecut de
departamentul IT pentru rezolvarea problemelor

DESIGN COMPACT:

•
•
•

CONECTIVITATE LA CLOUD:

•
•

CONECTIVITATE CU DISPOZITIVE MOBILE:

•
•
•
•
•
•

Dispozitivul poate fi montat oriunde, permiţând o aranjare optimă a
biroului
Dispozitivele ediţia a 3-a dispun şi de noul model de panou de operare
plat, cu ecrane mai mari şi noi operaţii, pentru utilizare îmbunătăţită
Dispozitivul de finisare compact şi perforatorul opţional sunt
încorporate în dispozitiv pentru a economisi spaţiu

•

 ehnologia de comunicare în câmp apropiat (NFC) este acum inclusă
T
pentru dispozitive mobile
Aplicaţia Canon PRINT Business poate fi utilizată pentru a imprima
şi selecta dispozitive de la distanţă
Funcţia Bluetooth cu consum energetic redus (BLE) poate fi utilizată
acum pentru multe funcţii, permiţând dispozitivelor să comunice cu
un consum de energie foarte redus
De asemenea, cu ajutorul funcţiei BLE se pot importa în imprimantă
setările şi agenda de pe dispozitive mobile
Utilizatorii pot modifica setările lucrărilor de imprimare accesând
aplicaţia mobilă Canon PRINT Business pe smartphone
Compatibilă cu Mopria/Google Cloud Print/Windows10

 ecuritatea documentelor şi a dispozitivelor este îmbunătăţită prin
S
uniFLOW Online Express bazat pe cloud
Instalarea este mai rapidă şi mai uşoară, deoarece acum informaţiile
pot fi aplicate din cloud pe dispozitiv
Serviciul panou de bord bazat pe MDS Cloud centralizează controlul
pentru o afişare organizată a datelor operaţionale colectate

imageRUNNER ADVANCE generaţia a 3-a, ediţia a 3-a, este o gamă de imprimante multifuncţionale intuitive care eficientizează performanţele fluxurilor de lucru, furnizând în acelaşi timp siguranţă maximă pentru
afacerea dvs. Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcţiilor şi protecţiei, pentru o experienţă a utilizatorului îmbunătăţită în întregul portofoliu.

DATE PE SCURT
•
•
•
•
•
•

Format: A3 monocrom
Număr maxim de casete de hârtie: 5
Capacitate de alimentare cu hârtie: 6.330 de coli
Capacităţi de finisare: sortare, grupare, decalare, capsare,
broşură, perforare, capsare fără capse, capsare la cerere
Capacitate DADF: 150 de coli
Tip ADF: platan şi DADF sau platan şi RADF

•
•

Interval de viteză de imprimare A4 alb-negru: 25 – 51 ppm
Viteză de scanare: 160 ipm

•
•
•

Limbaje de imprimare: UFRII, PCL6
Opţional: Adobe PostScript 3
Rezoluţie de imprimare: 1.200 x 1.200

•
•
•
•
•
•
•
•

Potrivită pentru grupuri de lucru într-un mediu în care poate fi
instalată pe podea
Printre funcţiile de securitate îmbunătăţite se numără verificarea
sistemului la pornire şi date Syslog pentru integrarea cu SIEM terţă
parte
Actualizarea automată a certificatelor protejează împotriva atacurilor
cibernetice
Măriţi productivitatea cu ecranul Home UI intuitiv şi personalizabil
Creaţi în mod automat broşuri cu aspect profesional şi documente
finisate
Accesaţi internetul şi imprimaţi fişiere PDF din browser
Conectivitate îmbunătăţită cu dispozitive mobile prin NFC, BLE şi
aplicaţia Canon PRINT Business
Utilizaţi puterea de stocare în cloud cu uniFLOW Online Express

SOLUŢII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

FUNCŢII DE BAZĂ
Efectuaţi operaţiile de rutină pentru
birou în siguranţă şi cu uşurinţă,
cu minim de hardware, software
încorporat, inclusiv UFOE, şi servicii
care asigură întreţinere şi asistenţă
complete pentru dispozitiv.*
*S
 erviciile standard includ DMS
(serviciul de administrare a dispozitivelor) şi reparaţii

FUNCŢII PERSONALIZATE
SOFTWARE
HARDWARE

SERVICII

Alegeţi soluţii adaptate oricărei nevoi
comerciale, eliminând povara activităţilor
de gestionare a imprimării. Consultaţi-vă
cu experţi de la Canon pentru a vă
gestiona cerinţele variate, cu soluţii
personalizate şi opţiuni de servicii
gestionate.

FUNCŢII ÎMBUNĂTĂŢITE
Sporiţi performanţa cu îmbunătăţiri
precum opţiuni de finisare şi aplicaţii
suplimentare de securitate, cum ar
fi Serviciile de ştergere a datelor.
Alegeţi soluţii prin care să vă extindeţi
capacităţile cloud cu uniFLOW Online,
inclusiv scanarea directă cu contul
Google.
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