imageRUNNER ADVANCE C7500 III -sarja

LAADUKASTA VÄRITULOSTUSTA
VIESTINTÄÄN
Huippuluokan tietoturva ja suorituskyky – Tuottavaa ja laadukasta A3-väritulostusta

TIETOTURVA

INTEGROINTI

KESKITETYN
TULOSTUKSEN
HALLINTA

TUOTTAVUUS

KUVANLAATU

LIITETTÄVYYS
PILVEEN


Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP
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TIETOTURVA
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Järjestelmän varmistus käynnistyksen yhteydessä tarkistaa
käynnistyskoodin, käyttöjärjestelmän, laiteohjelmiston ja
MEAP-sovellusten muutokset.
Varmenteiden automaattinen rekisteröinti ja SIEM-järjestelmään
integrointi auttavat myös pitämään verkon monitoimilaitteet turvassa.
Valitse laitepohjainen todennus tai pilvipohjainen uniFLOW Online
Express ilman lisäpalvelinta
Turvatulostus turvaa asiakirjojen luottamuksellisuuden
Varmista tietojen yksityisyys ja suojaus koko verkossa
IPsec-tekniikalla, porttien suodatuksella ja SSL-salauksella.
Pienennä arkaluontoisten tietojen hallintaan ja tietosuojaan
(henkilötiedot) liittyviä riskejä DLP-suojauksella (Data Loss Prevention)
ja tulostuksen, kopioinnin, skannauksen ja faksauksen auditoinnilla
käyttämällä imageWARE Security Audit Manager (iW SAM) Express
-ohjelmistoa yhdessä uniFLOW-ratkaisun kanssa
TUOTTAVUUS

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

INTEGROINTI
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Edistyneet mukautusvaihtoehdot tarjoavat henkilökohtaisen
käyttökokemuksen käyttäjän työnkulkutarpeiden mukaan.
Uusittu aloitusnäyttö älypuhelimen kaltaisella käytettävyydellä antaa
käyttäjän valita eri asetuksia yhdestä valikosta, mikä tehostaa työnkulkuja
Liiketunnistintekniikka herättää laitteen lepotilasta ja lyhentää odotusaikaa
Eco-palautuminen säätelee palautumista lepotilasta ja nopeuttaa
toimintaa
Käytännöllinen manuaalinen nidontatoiminto
Automaattinen tyhjien sivujen poistaminen skannauksen aikana
Asiakirjat voidaan skannata ja muuntaa eri tiedostomuotoihin, kuten
hakukelpoinen PDF, Microsoft® Word -asiakirja ja Microsoft®
PowerPoint -esitys

Paperimuotoisten asiakirjojen nopea skannaus yhdellä pyyhkäisyllä
(kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella) ja älykkäät
materiaalinkäsittelyominaisuudet, kuten usean arkin syötön
tunnistus, nopeuttavat asiakirjojen digitalisointia
Tukee alan standardeja, kuten Apple Airprint® ja Mopria®

KESKITETYN TULOSTUKSEN HALLINTA

 aumaton integrointi pilvipohjaisen uniFLOW Online Express
S
-tulostuksenhallintajärjestelmän kanssa tarjoaa monipuoliset
seuranta- ja raportointitoiminnot keskitetystä verkkopohjaisesta
järjestelmästä
Canonin MEAP-alusta tarjoaa työkalut prosessien optimointiin
integroimalla tehokkaita asiakirjahallinnan, skannauksen ja
tulostuksen hallintaratkaisuja, kuten uniFLOW
Canonin laitehallintatyökalut (iWMC) mahdollistavat kaikkien
laitteiden keskitetyn hallinnan, päivittämisen ja seurannan lisäksi
tarvikkeiden täydennyksen, laitteiden etäkäytön, mittarien
etälukemisen sekä osoitekirjojen ja ohjaimien hallinnan
Lisätoimintoja voidaan integroida tulevissa versiopäivityksissä
Unified Firmware Platform -alustan avulla
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 äyttäjien toimien seuranta lisää tulostamisen läpinäkyvyyttä
K
Ota käyttöön tulostuskäytäntöjä ja rajoita toimintojen käyttöä
käyttäjittäin
Suunniteltu varmistamaan paras mahdollinen käytettävyysaika
tarjoamalla intuitiivisia opastusvideoita ja tilailmoituksia, joiden
ansiosta tarvikkeiden täydennys on helppoa ja nopeaa.
Canonin luotettava teknologia tarjoaa huippuluokan tulostusjäljen,
joka vastaa kiireistenkin yritysten tarpeita
Voit vähentää jätteen määrää tulostamalla kaksipuolisena sekä
käyttämällä turvatulostusta, joka mahdollistaa tulostustöiden pidon,
esikatselun ja tulostusasetuksien muuttamisen laitteella, jotta
haluttu lopputulos saadaan yhdellä tulostuskerralla

LIITETTÄVYYS PILVEEN

KUVANLAATU

•

VF (Vertical Flow) -tekniikka ja jäähdytys mahdollistavat
vakaamman väriaineen levityksen ja estävät lämpötilaa kohoamasta
kehitinyksikön ympärillä.
Laite sisältää kehittyneen siirtohihnan, joka tehostaa väriaineen
levittämistä ja siirtämistä paperille.

Canon V2 -väritekniikka tukee enemmän värejä (laajempi värintoistoalue)
kuin aikaisemmat mallit ja tuottaa teräviä ja eloisia kuvia.
Laserskannerin punainen monilaser käyttää VCSEL (Vertical Cavity
Surface Emitting LASER) -yksikköä valonlähteenä.
24 monisädettä tuottavat suuren 2 400 dpi:n tulostustarkkuuden.
Vakaa ja tehokas toiminta CV-väriaineen ansiosta.
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Tulostusta ja kustannuksia on helppo hallita suojatulla
pilvipohjaisella uniFLOW Online* -ratkaisulla
uniFLOW Online* integroituu kaikkiin laitteisiin ja mahdollistaa
tulostamisen ja skannauksen mistä tahansa käyttäjän todennuksen
perusteella
uniFLOW -palvelinratkaisu* auttaa laitteiston ja kustannusten
hallinnassa ja tuo joustavuutta työskentelyyn.

* Ei saatavilla vakiovarusteena.

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition on intuitiivisten monitoimitulostimien valikoima, joka suoraviivaistaa työnkulkuja ja tarjoaa parasta mahdollista tietoturvaa yrityksellesi. Unified Firmware Platform (UFP)
-alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko tuotevalikoimassa.

YLEISTIEDOT
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Tyyppi: A3-väri
Paperikasettien enimmäismäärä: 7
Paperikapasiteetti: 9 300 arkkia
Viimeistelyominaisuudet: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta,
satulanidonta, rei'itys (useita vaihtoehtoja), siistiminen,
syöttö, taitto (C-/Z-/puoli-/kaksoisrinnakkais-/
haitari-Z-taitto), niititön nidonta, manuaalinen nidonta
Automaattisen arkinsyöttölaitteen kapasiteetti: 300 arkkia
Automaattisen arkinsyöttölaitteen tyyppi: valotustaso ja DADF
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A4-väritulostuksen nopeus: 65/70/80 sivua minuutissa
mallikohtaisesti
Skannausnopeus: 240 (ipm) kuvapintaa minuutissa
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Tulostuskielet: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Valinnainen: EFI Fiery
Tulostustarkkuus: 2 400 x 2 400
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 opii toimistokäyttöön, jossa tulostuslaatu on tärkeä tekijä
S
Parannettuja suojausominaisuuksia ovat esimerkiksi järjestelmän
varmistus käynnistyksen yhteydessä sekä SIEM-järjestelmään
integrointi
Lisää tuottavuutta intuitiivisesti suunnitellulla ja mukautettavalla
aloitusnäytöllä
CV (Consistently Vivid) -väriaine varmistaa värien upean
yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden monissa eri materiaaleissa ja
suurissa tulostusmäärissä.
Ammattimaiset asiakirjat, joissa voi käyttää joustavia
viimeistelytoimintoja, kuten ammattitason rei’itys, taitto, asiakirjan
syöttö, nidonta ja vihkon tekeminen.
Valinnaiset Fiery-pohjaiset imagePASS-N2-ohjaimet tehostavat
käsittelyä, työnhallintaa, työnkulun automaatiota ja tarkkaa
värintoistoa.
Säästä siirtokustannuksissa käyttämällä Fax over IP -toimintoa.
Vaihtoehtoja maksullisen tulostuksen ja kolikkolaitteiden integrointiin.

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

YDIN
Tee perustoimistotöitä turvallisesti
ja helposti. Laitteistomäärä pysyy
kurissa, ja hyödyt monipuolisesta
ohjelmistosta (kuten uniFLOW Online
Express) sekä kattavista laitehuolto- ja
tukipalveluista.*
*V
 akiopalvelut sisältävät DMS-laitehallintapalvelun
(Device Management Service) sekä korjauspalvelun.

RÄÄTÄLÖITY
OHJELMISTO
LAITTEISTO

PALVELUT

Valitse räätälöidyt ratkaisut kaikkiin
liiketoimintatarpeisiin helpottamalla
tulostuksenhallintaa. Ota yhteyttä
Canonin asiantuntijoihin ja keskustele
omista vaatimuksistasi, räätälöidyistä
ratkaisuista ja hallinnoiduista
palveluista.

LISÄOMINAISUUDET
Tehosta suorituskykyä
viimeistelytoiminnoilla ja
tietoturvalisävarusteilla, kuten tietojen
poistopalvelulla. Valitse ratkaisuja, jotka
laajentavat pilvitoimintoja uniFLOW
Onlinen kanssa, kuten suoraan Googletiliin liitettävä edistynyt skannaus.
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