Серия imageRUNNER ADVANCE 8500 III

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДУКТИВНА И НАДЕЖДНА
МОНОХРОМНА ДИГИТАЛНА ПРЕСА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ СРЕДИ
Изключително бързи черно-бели многофункционални устройства с капацитет до 105 ppm, гъвкава
работа с носители, поточни довършителни операции и максимална сигурност на документите.
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Серия imageRUNNER ADVANCE 8500 III
ПРОДУКТИВНОСТ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Висока и надеждна скорост на печат до 105 ppm в черно-бяло
Увеличете продуктивността с интуитивно проектиран и
персонализируем начален екран на потребителския интерфейс
Подобрени функции за повторно използване на документи и връзка
за управление на документи към външни системи
Ултразвуковият сензор за движение позволява бързо и
автоматично активиране от режим на покой
Функция за предотвратяване на смесването на едновременно
подадени листове с разпечатките подобрява надеждността на
печат
Широка гама оборудване за довършителни операции, като например
продуктивен финишър с телбод/за брошури (до 25 листа) и
опционен тример за брошури с голям капацитет на конвейерната
лента
Удобна функция за повторно захващане с телбод
Кратко време за извеждане на първото копие

КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО:

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

 редотвратете неупълномощено разпространение на поверителна
П
информация чрез набор от стандартни и опционни функции за
защита на документи
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
поддръжката на SIEM система също така спомагат за
поддържането на мрежовите принтери безопасни и защитени
Всички настройки за сигурност могат да се персонализират, за да
отговарят на политиките за сигурност на клиентите
Осигурете поверителността и сигурността на информацията във
вашата мрежа чрез IPsec, възможности за филтриране на портове
и технология SSL

•

•

Тясно интегриране с uniFLOW Online Express, базирана на облак
система за управление на печата, предоставяща обширни
възможности за проследяване и генериране на отчети от
централизирана уеб базирана система
Платформата MEAP на Canon осигурява оптимизация на процесите
чрез интегриране с множество мощни решения за управление на
документи, сканиране и печат

Инструментите за управление на устройства на Canon
предоставят контрол на целия ви печатен парк от една точка
Поддържа индустриални и мрежови стандарти, като например PCL
и Adobe PostScript, за безпроблемна интеграция

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТНИЯ ЦЕНТЪР:

•
•
•

Технология, създадена да намалява общите разходи за печат
Проследяване на дейностите на потребителите, осигуряващо
прозрачност на поведението при печат
Прилагане на политики и ограничаване на използването на функции
по потребители
Дистанционна диагностика и помощ, намаляват разходите чрез
свеждане до минимум на времето за престой и времето,
изразходвано за разрешаване на ИТ проблеми
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.

ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ:

•
•

ИНТЕГРАЦИЯ:

•

•

•
•

СИГУРНОСТ:

Тонерът pO възпроизвежда изображения и символи точно и

прецизно
Автоматичното регулиране на градацията и автоматичното
калибриране създават богати тонове
Подобреното управление на настройките за регулиране на
наситеността балансира яркостта и контраста
Лазерното устройство с 8 лъча използва лазерна точка с малък
диаметър за по-добра консистентност и възпроизвеждане на
тънки линии
Технологията Twin Sleeve доставя тонера бързо и равномерно до
барабана, за да се гарантира оптимално качество на
изображението

Подобрените фабрични настройки постигат по-гладка градация за
красиво черно-бяло отпечатване
Трансферната лента прехвърля прецизно и равномерно тонера към
хартията за постигане на висококачествени изображения
Технологията за сегментиране на изображения с висока прецизност
класифицира точно пикселите на текста и на изображенията на
сканираните документи

•

Управлението на печата и разходите се контролират лесно с
uniFLOW* – защитено базирано на облак решение на Canon
uniFLOW* 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: черно-бял печат върху форматирана
хартия с формат A4, A3, SRA3 и персонализирани
формати
Максимален брой касети за хартия: 5
Капацитет за зареждане с хартия: 7700 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 монохромен печат A4:
85 – 105 ppm
Скорост на сканиране: 240 ipm
Езици за печат: UFRII
Опция: PCL6, Adobe PostScript 3, EFI Fiery външен
сървър
Разделителна способност на печат: 1200 x 1200

•
•
•
•
•

•
•

Подходящи за взискателни корпоративни среди или среди за
нискотиражен производствен печат
Предлага висока скорост на печат до 105 ppm в черно-бяло
Гъвкавите възможности за работа с печатни носители ви
позволяват да избирате между няколко източника за подаване на
хартия и да използвате дебела хартия с грамаж до 256 g/m2
Голям капацитет за хартия до 7700 листа
Създавайте професионално изглеждащи доклади, брошури,
бюлетини, ръководства, оферти и договори с гъвкави опционни
устройства за довършителни операции, като например
професионално перфориране, сгъване, вмъкване на документи,
захващане с телбод и създаване на брошури.
Опционните Fiery-базирани контролери imagePASS-Y3 подобряват
обработката, управлението на задачи и автоматизацията на
работните процеси
Технологиите на изпичане, тонерът pO и иновативните функции за
режим на покой спомагат за намаляване на цялостното
потребление на енергия

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ОСНОВНИ
Извършвайте сигурно и с лекота
рутинни операции в офиса и в
печатния център с минимален
хардуер, вграден софтуер и
услуги, които предлагат цялостно
управление и поддръжка на
устройството.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ

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.
Изберете решения за разширяване
на облачните възможности с
uniFLOW Online, включително
усъвършенствано сканиране
директно чрез вашия акаунт в
Google.
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