Серия imageRUNNER ADVANCE C7500 III

ОТЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ С
ЦВЕТНО КАЧЕСТВО

Висока скорост, голям обем, висока производителност – A3 цветен печат с усъвършенствана
производителност и сигурност.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Серия imageRUNNER ADVANCE 7500 III
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СИГУРНОСТ
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•

•

При стартиране се прилагат проверки на системата за
модификации в кода за зареждане, операционната система,
фърмуера и MEAP приложенията
Функцията за автоматично получаване на сертификат и
интеграцията със SIEM система също така спомагат за
поддържането на мрежовите принтери безопасни и защитени
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
Намалете риска, свързан с управлението на чувствителна
информация и поверителността на личните данни (данни PII),
благодарение на предотвратяването на загуба на данни (DLP) и
одитирането на печатни, копирани, сканирани и факсови документи
чрез imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express в
комбинация с uniFLOW
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Усъвършенстваната персонализация позволява уникален начин на
работа на всеки потребител, съобразен с нуждите на неговите
процедури за работа
Подобреният начален екран, който се използва подобно на
смартфон, позволява на потребителите да избират различни
настройки от едно меню, което повишава ефективността на
работните процеси
Сензорът за разпознаване на движение събужда устройството от
режим на покой
Еко настройва режима на възстановяване от покой за увеличаване
на скоростта
Удобна функция за повторно захващане с телбод
Автоматично пропускане на празните страници при сканиране

•
•
•

Стабилна и висока производителност чрез CV тонер
Технологията VF (вертикален поток) и охлаждането на девелопера
позволяват по-стабилно доставяне на тонер и предотвратяват
повишаване на температурата около модула на девелопера
В устройството е включена High Transfer ITB (лента за трансфер на
изображения), която увеличава дисперсията на тонера и подобрява
ефективността на прехвърлянето на тонера върху хартията

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТНИЯ ЦЕНТЪР:
ИНТЕГРАЦИЯ:

•
•
•

ПРОДУКТИВНОСТ

•

Сканиране и конвертиране на документи в PDF с възможност за
търсене, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint
Лесно сканиране на хартиени документи с бързо еднопасово
сканиране (чрез DADF) и интелигентни функции за работа с
хартиени носители, като например разпознаване на едновременно
подаване на два или повече листа, за бързо цифровизиране на
документи
Поддръжка за индустриални стандарти, като Apple Airprint® и
Mopria®

•

•

 ясно интегриране с uniFLOW Online Express, базирана на облак
Т
система за управление на печата, предоставяща обширни
възможности за проследяване и генериране на отчети от
централизирана уеб базирана система
Платформата MEAP на Canon осигурява оптимизирани процеси чрез
интеграцията с редица мощни решения за управление на
документите, сканирането и печата, като например uniFLOW
Инструментите на Canon за управление на устройства (iWMC)
предлагат контрол на целия ви печатен парк от една точка,
актуализиране на устройствата, проверка на консумативите и
състоянието на устройствата, изключване на устройства от
разстояние, отчитане на броячите, управление на адресни книги и
на драйвери за принтер
Допълнителна функционалност може да бъде вградена чрез бъдещи
надстройки на версията с помощта на Единната фърмуерна
платформа (UFP)

КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО:

•
•
•

Технологията V2 на Canon поддържа още по-широка цветова гама в
сравнение с предходните модели за по-резки и по-ярки изображения
Лазерният скенер с множество лъчи използва технологията VCSEL
(Vertical Cavity Surface Emitting LASER) като източник на светлина
24 лазерни лъча позволяват печат с висока разделителна
способност от 2400 dpi

•
•
•
•

 роследяване на дейностите на потребителите, осигуряващо
П
прозрачност на поведението при печат
Прилагане на политики и ограничаване на използването на функции
по потребители
Проектирани за постигане на максимално полезно време за работа
с интуитивни видеоуроци за обслужване от потребителя и
известия за състоянието, спомагащи за поддръжка на
наличностите от консумативи.
Емблематичната надеждност и технологии за печатащия модул на
Canon осигуряват висококачествен печат, отговарящ на нуждите
на натоварени отдели
Намаляване на отпадъците чрез двустранен печат по
подразбиране, защитен печат и възможност за задържане, преглед
и промени на настройките на задачи за печат чрез устройството
за постигане на желаните печатни резултати от първия път

ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ:

•
•
•

Управлението на печата и разходите се контролират лесно с
uniFLOW Online* – нашето защитено базирано на облак решение на
Canon
uniFLOW Online* се интегрира с всички съществуващи устройства,
като позволява интуитивно да отпечатвате и сканирате от всяко
място чрез потребителско удостоверяване
uniFLOW локално решение* улеснява управлението на печатния
парк, контролирането на разходите и позволява гъвкавост на
работната сила

* Не се предлага стандартно

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: Цветно A3
Максимален брой касети за хартия: 7
Капацитет за зареждане с хартия: 9 300 листа
Функции за довършителни операции: колиране,
групиране, отместване, телбод, подшиване на
брошура, перфориране (множество щанци),
подрязване, вмъкване, сгъване (C-/Z-/наполовина/
двойно успоредно/акордеон-Z сгъване), подшиване
без скоби, повторно захващане с телбод
Капацитет на ADF: 300 листа
Тип ADF: плосък скенер и DADF

•
•

Диапазон на скоростта за цветен печат A4:
65 – 80 ppm
Скорост на сканиране: 240 ipm

•
•
•

Езици за принтер: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Опция: EFI Fiery вграден
Разделителна способност на печат: 2 400 x 2 400

•
•
•
•
•
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 одходящи за офис среди от висок клас, където качеството
П
на печат е важен фактор
Подобрени функции за сигурност включват проверка на
системата при стартиране и интегриране със SIEM система
Увеличете продуктивността с интуитивно проектиран и
персонализируем начален екран на потребителския
интерфейс
Тонерът CV (Consistently Vivid) осигурява постигане на
неизменно високо качество и прецизност на цветовете
върху широка гама носители дори при натоварени печатни
среди
Професионално изглеждащи документи чрез гъвкави
опционни устройства за довършителни операции, като
например професионално перфориране, сгъване, вмъкване на
документи, захващане с телбод и създаване на брошури.
Опционни Fiery-базирани контролери imagePASS-N2
подобряват обработката, управлението на задачи,
автоматизацията на работните процеси и прецизното

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.*

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ
*С
 тандартните услуги включват DMS
(Услуга за управление на устройства) и Break Fix
услуга

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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