imageRUNNER ADVANCE seria 6500 III

CALITATE ÎNALTĂ, EFICIENTĂ
ŞI FIABILĂ
Dispozitive multifuncţionale A3 alb-negru, care oferă utilizare
intuitivă şi securitate integrată.
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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
Funcţia de criptare HDD este acum oferită standard şi criptează automat
datele stocate pe hard diskul unităţii principale, pentru a preveni scurgerile
de date
Setările de securitate pot fi gestionate în conformitate cu politicile de
securitate ale companiei
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
Imprimare securizată de pe dispozitive mobile inclusă standard
De asemenea, înscrierea automată pentru certificate şi integrarea cu sisteme
SIEM ajută la menţinerea protecţiei şi siguranţei imprimantelor în reţea

•
•
•
•
•

•

Dispozitivele ediţia a 3-a pot fi integrate fără efort în reţelele existente – de
exemplu, autentificarea de securitate foloseşte bazele de date ale clienţilor
Fiecare imprimantă se integrează, de asemenea, natural cu aplicaţia Canon
PRINT Business şi alte aplicaţii
Integrare strânsă cu uniFLOW online Express, un sistem de gestionare a
documentelor imprimate bazat pe cloud, ce oferă capacităţi extinse de
monitorizare şi raportare dintr-un sistem central bazat pe web
Platforma MEAP de la Canon optimizează procesele prin integrarea cu o
gamă de soluţii puternice de gestionare a documentelor, a capturii şi a
producţiei, cum ar fi uniFLOW
Instrumentele Canon de gestionare a dispozitivelor oferă un punct de
control centralizat pentru întreaga flotă, upgrade-ul dispozitivelor,
verificarea stării dispozitivelor şi a consumabilelor, oprirea dispozitivelor de
la distanţă, citirea datelor contoarelor, precum şi gestionarea agendelor şi a
driverelor de imprimantă
Acceptă standardele din domeniu şi de reţea, respectiv PCL şi Adobe
PostScript, pentru integrare perfectă

PRODUCTIVITATE
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Ecran tactil mare, cu reacţii rapide şi caracteristici îmbunătăţite ale
interfeţei Home UI, inclusiv memorarea setărilor şi a preferinţelor
utilizatorilor, pentru a crea o experienţă personală unică şi a îndeplini
nevoile individuale în ceea ce priveşte fluxul de lucru
Senzorii cu ultrasunete permit reactivarea automată rapidă din modul inactiv
Mecanismul de prevenire a tăierii facilitează scoaterea hârtiei blocate
Consecvenţă sporită a documentelor imprimate graţie senzorului de
detectare a alimentării multiple
Funcţie practică de capsare la cerere
Elimină automat paginile goale la scanare
Scanaţi şi convertiţi documente în fişiere PDF cu funcţie de căutare,
Microsoft® Word şi Microsoft® PowerPoint
Acceleraţi procesul de digitalizare a documentelor cu scanarea rapidă la o
singură trecere (DADF) şi capacităţile de gestionare inteligentă a
suporturilor, precum detectarea alimentării multiple
Compatibilitate cu standardele din domeniu, cum ar fi Apple Airprint® şi Mopria®
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INTEGRARE:
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MANAGEMENTUL COSTURILOR:
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EXPERIENŢĂ PENTRU UTILIZATOR:
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Interfaţa îmbunătăţită Home UI le permite utilizatorilor să selecteze diverse
setări dintr-un singur meniu
Ecranul tactil de 10,1 inchi dispune de capacităţi de glisare, ciupire şi tragere
şi plasare
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„Zilele rămase” sunt afişate în interfaţa cu utilizatorul, astfel că întreţinerea
este uşor de programat
Tehnologie proiectată pentru a reduce costul total de imprimare
Urmărirea activităţii utilizatorilor oferă vizibilitate asupra comportamentului
de imprimare
Aplicaţi politici şi restricţionaţi utilizarea în funcţie de utilizator, la nivel de
funcţie
Diagnosticarea şi asistenţa de la distanţă ajută la reducerea costurilor,
minimizând timpii de nefuncţionare şi timpul petrecut de departamentul IT
pentru rezolvarea problemelor
Gestionarea flotei de la nivel central şi de la distanţă simplifică
administrarea dispozitivelor şi a flotelor de către departamentul IT

CONECTIVITATE LA CLOUD:

•
•
•

CALITATEA IMAGINII:

Tonerul pO redă nuanţe de negru uni mai uniforme şi semitonuri mai
consecvente
Tehnologia de segmentare a imaginii de mare precizie clasifică cu acurateţe
pixelii textului şi imaginilor documentelor scanate
Reglarea automată a gradaţiei reglează digital densitatea tonerului pentru
o plasare precisă a punctelor

Funcţia integrată de corecţie gamma şi reglajele luminozităţii/contrastului
de gri îmbunătăţesc operabilitatea setărilor de reglare a densităţii
Unitate laser cu 8 fascicule care oferă procesare punctuală precisă a imaginii
Tonerul este distribuit rapid şi uniform către tambur pentru a asigura o
calitate optimă a imaginii
Cilindrul dublu permite imprimarea rapidă şi stabilă, reducând la minimum
dungile, scurgerile şi pătarea

Dispozitivele ediţia a 3-a pot pune acum în aşteptare lucrările de imprimare
şi pot comuta la alte dispozitive pentru imprimare
Control sporit de către administrator prin serviciul panou de bord bazat pe
MDS Cloud
Setaţi Wi-Fi pentru conectare directă utilizând aplicaţia cameră foto iOS
implicită sau funcţia cameră CPB

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
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Format: A3 monocrom
Număr maxim de casete de hârtie: 5
Capacitate de alimentare cu hârtie: 7.700 de coli
Capacităţi de finisare: sortare, grupare, decalare, capsare,
capsare pe mijloc, perforare, perforator profesional,
inserare, pliere în C şi în Z, capsare fără capse, capsare la
cerere, unitate de tăiere, unitate de tăiere internă
Capacitate ADF: 300 de coli
Tip ADF: platan şi DADF
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Interval de viteză de imprimare A4 monocrom: 55 – 75 ppm
Viteză de scanare: 240 ipm
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Limbaje de imprimare: UFRII, PCL6
Opţional: Adobe PostScript 3, server extern EFI Fiery
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 otrivită pentru grupuri de lucru sau departamente mari, într-un
P
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
Creaţi rapoarte, broşuri, buletine informative, manuale, propuneri şi
contracte cu aspect profesional, cu opţiuni de finisare flexibile,
precum perforare, pliere, inserare de documente, capsare şi creare de
broşuri profesionale
Interfaţa cu utilizatorul HOME UI eficientizează experienţa
utilizatorului şi măreşte productivitatea
Controlerul opţional imagePASS-Y3 bazat pe Fiery îmbunătăţeşte
procesarea, gestionarea lucrărilor, automatizarea fluxurilor de lucru şi
reproducerea precisă a culorilor
Accesaţi internetul şi imprimaţi fişiere PDF din browser
Viteză de producţie remarcabilă, de până la 75 ppm alb-negru
Tehnologiile de fixare, tonerul pO şi caracteristicile inovatoare ale
modului inactiv ajută la reducerea consumului total de energie

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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