imageRUNNER ADVANCE C7500 III seeria

SUUREPÄRANE VÄRVIKVALITEET
Kiire, suuremahuline ja suure jõudlusega – täiustatud tootlikkust ja turvalisust pakkuv värviline A3-printimine.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 7500 III seeria
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TURVALISUS
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Süsteemipoolne kinnitus ja käivitusprotsesside kontroll tuvastavad
muudatusi käivituse põhikoodis, operatsioonisüsteemis, püsivaras ja
MEAP-rakendustes
Sertifikaatide automaatne registreerimine ja SIEM-süsteemi
integratsioon aitavad tagada võrgus olevate printerite turvalisuse
Valige seadme- või pilvepõhine autentimine koos uniFLOW Online
Expressiga ilma lisaservereid lisamata
Turvaline printimine täiustab dokumentide konfidentsiaalsust
Tagage oma võrgustikus olevate andmete privaatsus ja turvalisus,
kasutades IPseci, portide filtreerimist ja SSL-tehnoloogiat
Vähendage riske seoses tundlike andmete ja andmekaitsega (PII
andmed), kasutades andmekao ärahoidmist ning printimise,
kopeerimise, skannimise ja faksimise auditeerimist koos imageWARE
Secure Audit Manager (iW SAM) Expressi ja uniFLOW-ga
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Vertikaalne suund (Vertical Flow, VF) ja ilmuti jahutus võimaldavad
ühtlasemat tooneri pealevoolu ning ennetavad seadme kuumenemist
Seade on varustatud kiire keskmise suurusega edastuslindiga, mis
parandab tooneri pihustamist ja selle paberile kandmise tõhusust

PRINDIRUUMI HALDUS

ÜHILDUVUS

•

Täiustatud personaliseeritus võimaldab ainulaadset kogemust ja
lahendusi vastavalt iga töövoo vajadustele
Uus kasutajaliides, mille kasutamine sarnaneb nutitelefoni omale,
võimaldab kasutajatel valida ühest menüüst erinevate sätete vahel,
suurendes seeläbi töövoo tõhusust
Liikumisandur äratab seadme puhkerežiimist
Ökonoomne taastumine muudab puhkerežiimist väljumise kiiremaks
Mugav vajaduse korral klammerdamise funktsioon
Eemaldab skannides automaatselt tühjad lehed
Skannige ning muutke dokumente otsinguvõimalusega PDF-failideks,
Microsoft® Wordi ja Microsoft® PowerPointi failideks

Jäädvustage hõlpsalt paberipõhiseid dokumente tänu kiirele ühe
läbimisega skannimisele (kahepoolne originaalisöötur) ja tõhustage
dokumentide digitaliseerimise protsessi, kasutades nutikaid
prindimaterjali lahendusi, nagu kokkukleepunud lehtede tuvastus
Tööstuslike standardite tugi, nagu Apple Airprint® ja Mopria®

 hilduvus pilvepõhise haldussüsteemiga uniFLOW Online Express
Ü
pakub veebipõhise kesksüsteemi kaudu ulatuslikke jälgimise ja
aruandluse võimalusi
Canoni MEAP-platvorm võimaldab protsesside optimeerimist,
integreerides erinevaid võimsaid dokumendi jäädvustamise ja väljundi
haldamise lahendusi, nagu uniFLOW
Canoni seadmete haldustööriistad (iWMC) võimaldavad kõikide
seadmete keskset kontrolli: värskendada seadmeid, kontrollida seadme
ja kulutarvikute olekut, lülitada seadmeid eemalt välja, jälgida näitusid
ning hallata aadressiraamatuid ja printeri draivereid
Ühendatud püsivara platvormi kaudu saadaolevad värskendused
võimaldavad teil laiendada seadmete funktsionaalsust veelgi enam
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 asutajate tegevuse jälgimine võimaldab analüüsida printimiskäitumist
K
Rakendage ettevõtte põhimõtteid ja piirake funktsioonide kasutamist
kasutajate kaupa
Intuitiivsed hooldusvideoid ja oleku teavitused võimaldavad
maksimaalset töövõimekusaega ning aitavad tarvikuid täidetuna hoida
Canoni toodete usaldusväärsus ja mootori tehnoloogiad tagavad
kvaliteetse väljundi, mis vastab toimekate osakondade vajadustele
Tänu vaikimisi määratud kahepoolsele printimisele, turvalisele
printimisele ja võimalusele prinditöid ootele jätta, neid vaadata ning
seadmes prindisätteid muuta vähendate jäätmeid ja saavutate
soovitud tulemuse juba esimesel korral

PILVETEENUSTEGA ÜHILDUVUS
PILDIKVALITEET
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Canoni V2 pildindustehnoloogia toetab veelgi laiemat värvide valikut
(värvihaare) kui eelmised mudelid, tagades selgemad ja eredamad
pildid
Laserskanneri mitmekordne punane laser kasutab valgusallikana
VCSEL-i (Vertical Cavity Surface Emitting LASER)
24 kiirega laser võimaldab 2400 punkt/tollist suure eraldusvõimega
väljundit
Pideva suure jõudlusega CV-tooner
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Canoni turvaline pilvepõhine lahendus uniFLOW Online* võimaldab
hõlpsasti kontrollida nii prindihaldust kui ka kulusid
uniFLOW Online* ühildub kõikide olemasolevate seadmetega, lubades
intuitiivset printimist ja skannimist mis tahes kohast (vajalik kasutaja
autentimine)
Kohapealne uniFLOW* aitab hallata seadmeparki, kontrollida kulusid ja
võimaldab tööjõu paindlikkust

*Ei ole standardvarustuses

imageRUNNER ADVANCE’i kolmanda põlvkonna 3.versioon hõlmab intuitiivseid multifunktsionaalseid printereid, mis tõhustavad teie ettevõtte töövooge ja tagavad maksimaalse turvalisuse. Ühendatud püsivara
platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.

KIIRE ÜLEVAADE
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Formaat: värviline A3
Paberikassettide maksimaalne arv: 7
Paberimaht: 9300 lehte
Viimistlusvõimalused: kõrvutamine, grupeerimine,
nihutamine, klammerdamine, keskelt klammerdamine,
augustamine (mitmed mustrid), kärpimine,
vahelepaigutamine, voltimine (C-/Z-/poolvoltimine /
kahepoolne voltimine / paralleelne voltimine / lõõtsana
Z-voltimine), klambrivaba klammerdamine, vajaduse
korral klammerdamine
Originaalisööturi maht: 300 lehte
Originaalisööturi tüüp: skanneriklaas ja kahepoolne
originaalisöötur
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A4 värviline printimiskiirus: 65–80 lk/min
Skannimiskiirus: 240 kujutist/min
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Prindikeeled: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Valikuline: sisseehitatud EFI Fiery
Printimislahutus: 2400 × 2400
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Ideaalne tipptasemele kontorikeskkonda, kus kõige olulisem on
kvaliteetne väljund
Täiustatud turvafunktsioonid hõlmavad süsteemipoolset kinnitust
käivitamisel ja SIEM-süsteemi integratsiooni
Suurendage tootlikkust kasutajaliidese intuitiivse disainiga
kohandatava ekraani abil
Ühtlaselt ergas (consistently vivid, CV) tooner tagab ühtlased ja
täpsed värvid erinevatel prindimaterjalidel ning seda isegi
intensiivsetes prindikeskkondades
Printige professionaalse välimusega dokumente, rakendades
erinevaid paindlikke viimistlusvõimalusi, nagu professionaalne
augustamine, voltimine, dokumendi sisestamine, klammerdamine ja
brošüüri tegemine
Valikulised Fiery-põhised imagePASS-N2 kontrollerid täiustavad
töötlemist, tööde haldust, töövoogude automatiseerimist ja täpset
värviedastust
Säästke edastuskulude pealt, rakendades IP kaudu faksimise
võimalust

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

TUUMIK
Teostage rutiinseid kontoritöid
turvaliselt ja hõlpsalt, kasutades selleks
minimaalset riistvara, sisseehitatud
tarkvara, sh UFOE, ning seadme
hoolduse ja toega seotud teenuseid.*

* Standardteenuste hulka kuulub ka seadme haldusteenus
(Device Management Service, DMS) ja Break Fix

KOHANDATUD
TARKVARA
RIISTVARA

TEENUSED

Valige kohandatud lahendused,
mis vastavad ettevõtte erinevatele
vajadustele ja vähendavad hooldusega
seotud muresid. Pidage nõu
Canoni ekspertidega, et leida oma
nõudmistele vastavad kohandatavad
lahendused ja hallatud teenused.

TÄIUSTATUD
Parandage jõudlust erinevate
viimistlusvõimaluste ja turvalisuse
lisadega, nagu andmete eemaldamise
teenus. Laiendage pilvevõimekust
koos uniFLOW Online’i ja otse Google’i
kontolt skannimise võimalusega.
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