imageRUNNER ADVANCE 8500 III sērija

ĀRKĀRTĪGI RAŽĪGS UN UZTICAMS MELNBALTS DIGITĀLAIS PRINTERIS
PROFESIONĀLAI UN INTEGRĒTAI VIDEI
Ļoti ātra melnbalta daudzfunkciju ierīce, kas drukā līdz 105 lappusēm minūtē — pielāgojama materiālu
apstrāde, iekļauta materiālu apdare un maksimāla dokumentu drošība.

DARBA RAŽĪBA

DROŠĪBA

DRUKAS PAKALPOJUMU
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Ātra un uzticama melnbaltā drukāšana ar līdz 105 lappusēm minūtē
Palieliniet darba ražību ar intuitīvi izstrādātu un pielāgojamu
lietotāja interfeisa sākumekrānu
Uzlabotas glabāšanas funkcijas, lai dokumentus varētu lietot
atkārtoti, un dokumentu pārvaldības saite uz ārējām sistēmām
Ultraskaņas kustības sensors sniedz iespēju ātri un automātiski
atsākt darbu pēc miega režīma
Izvairoties no vairāku lokšņu padeves papīra sajaukšanas ar izvadi,
tiek veidots uzticams gatavais materiāls
Plašs dokumentu apstrādes iespēju klāsts, piemēram, ražīgās
skavošanas un bukletu iesiešanas ierīces paredzētas bukletiem ar
līdz 25 loksnēm, turklāt pēc izvēles pieejama bukletu apgriešana ar
lielu konveijera lentes ietilpību
Ērta skavošanas pēc pieprasījuma funkcionalitāte
Īss pirmās kopijas ieguves laiks
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Uzlaboti noklusējuma iestatījumi panāk vienmērīgāku gradāciju,
iegūstot brīnišķīgas melnbaltas izdrukas
Pārvades siksna precīzi un vienmērīgi pārvada toneri uz papīra,
iegūstot augstas kvalitātes attēlus
Ļoti precīza attēlu segmentēšanas tehnoloģija precīzi klasificē
teksta un attēlu pikseļus skenētajā attēlā
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Canon ierīču pārvaldības rīki nodrošina centralizētu kontroles
punktu visai biroja tehnikai
Lai integrēšana būtu efektīva, atbalsta nozares un tīkla standartus,
piemēram, PCL un Adobe PostScript
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Izvairieties no nepilnvarotas konfidenciālas informācijas izplatīšanas,
izmantojot virkni standarta un izvēles dokumentu drošības funkciju
Ir ieviesta sistēmas verifikācija, uzsākot darba procesu, lai
pārbaudītu sāknēšanas koda, OS, programmaparatūras un MEAP
lietojumprogrammu izmaiņas
Sertifikāta automātiska reģistrācija un SIEM sistēmas atbalsts palīdz
arī uzturēt tīkla printeru drošību
Visus drošības iestatījumus var pielāgot atbilstoši klientu politikām
Nodrošina informācijas konfidencialitāti un drošību tīklā ar IPsec,
porta filtrēšanas iespējām un SSL tehnoloģiju
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Tehnoloģija ir izstrādāta, lai samazinātu kopējās drukāšanas
izmaksas
Lietotāju darbību izsekošana nodrošina drukas darbību
caurredzamību
Piemēro politikas un ierobežo lietojumu konkrētiem lietotājiem
funkciju līmenī
Attāla diagnostika un palīdzība samazina izmaksas, ierobežojot
dīkstāvi un laiku, kas nepieciešams IT komandai, lai novērstu
problēmas
Izstrādāta, lai panāktu maksimālu darbspējas laiku ar intuitīviem
lietotāju apkopes videoklipiem un statusa paziņojumiem, lai
palīdzētu uzturēt krājumus
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pO toneris attēlus un rakstzīmes atveido uzticami un precīzi
Automātiska gradācijas koriģēšana un automātiska kalibrēšana
veido bagātīgus toņus
Uzlabota blīvuma regulēšanas iestatījumu darbība līdzsvaro
spilgtumu un kontrastu
Astoņu staru lāzerierīce izmanto mazu lāzera punktu diametru, lai
nodrošinātu lielāku konsekvenci un smalku līniju atveidošanu
Twin Sleeve ātri un vienmērīgi piegādā cilindram toneri, nodrošinot
optimālu attēlu kvalitāti

SAVIENOJUMS AR MĀKONI
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Cieša integrēšana ar uniFLOW Online Express, mākoņa bāzes
izvades pārvaldības sistēmu, sniedz plašas izsekošanas un
ziņošanas iespējas no centrālas tīmekļa bāzes sistēmas
Canon MEAP platforma nodrošina procesa optimizāciju, integrējot
iespaidīgu dokumentu, uzņemšanas un izvades pārvaldības
risinājumu klāstu
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Ar uniFLOW* — Canon drošo mākoņa bāzes risinājumu — ir ērti
pārvaldīt drukāšanu un kontrolēt izmaksas
uniFLOW* integrē visas esošās ierīces, intuitīvi ļaujot drukāšanu un
skenēšanu no jebkuras vietas atbilstoši lietotāja autentifikācijai
uniFLOW uzņēmumā* palīdz pārvaldīt biroja tehniku, kontrolēt
izmaksas, kā arī darbaspēkam nodrošina elastīgas darba iespējas

*Nav pieejams kā standarta aprīkojums

imageRUNNER ADVANCE 3. PAAUDZES 3. laidiens ietver intuitīvu daudzfunkciju printeru klāstu, kas optimizē darbplūsmas efektivitāti, nodrošinot uzņēmumam maksimālu drošību. Unified Firmware Platform (UFP)
nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāja pieredzi ar visām šīm iekārtām.
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Formāts: A4, A3, SRA3 formāta un pielāgojama lieluma
grieztu lokšņu melnbalta drukāšana
Maksimālais papīra kasešu skaits: 5
Papīra ievades ietilpība: 7700 loksnes
Apstrādes iespējas: šķirošana, kārtošana, ofsets,
skavošana, brošēšana ar skavām, perforēšana (vairāki
veidi), apgriešana, ievietošana, locīšana (C veida
locījums, Z veida locījums, locīšana uz pusēm, dubulta
paralēla locīšana, vēdekļveida locīšana), skavošana bez
skavām, skavošana pēc pieprasījuma
Automātiskā dokumentu padevēja ietilpība: 300 loksnes
Automātiskā dokumentu padevēja tips: ar stikla vāku un
divpusējo automātisko dokumentu padevēju (DADF)
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A4 formāta melnbaltas drukāšanas ātruma diapazons:
85–105 lappuses minūtē
Skenēšanas ātrums: 240 attēli minūtē

Drukas valodas: UFRII
Pēc izvēles: PCL6, Adobe PostScript 3, EFI Fiery ārējais
serveris
Drukas izšķirtspēja: 1200 x 1200
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Piemēroti prasīgiem uzņēmumiem vai nelielas ražošanas videi
Piedāvā lielu melnbaltās drukāšanas ātrumu līdz 105 lappusēm
minūtē
Daudzveidīgas iespējas darbā ar apdrukājamo materiālu ļauj
izvēlēties no plašā papīra veidu klāsta, kā arī izmantot smagus
materiālus (līdz 256 g/m²).
Plaša papīra padeve ar līdz 7700 loksnēm
Veidojiet profesionāla izskata atskaites, bukletus, informatīvos
biļetes, rokasgrāmatas, piedāvājumus un līgumus, izmantojot
pielāgojamas dokumentu apstrādes iespējas, piemēram,
profesionālu perforēšanu, locīšanu, dokumentu ievietošanu,
skavošanu un bukletu veidošanu.
Pēc izvēles pieejami Fiery bāzes imagePASS-Y3 kontrolleri uzlabo
apstrādi, darbu pārvaldību un darbplūsmas automatizāciju.
Termiskās apstrādes tehnoloģijas, pO toneris un inovatīvs miega
režīms palīdz samazināt kopējo enerģijas patēriņu

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

BŪTĪBA
Veiciet ikdienas biroja un drukas
pakalpojumu uzņēmuma darbu
droši un vienkārši, ar minimālu
aparatūru, iegultu programmatūru un
pakalpojumiem, kas piedāvā pilnīgu
ierīces uzturēšanu un atbalstu.

EKSKLUZĪVI RISINĀJUMI
PROGRAMMATŪRA
APARATŪRA

PAKALPOJUMI

Izvēlieties jebkurai sava uzņēmuma
vajadzībai pielāgotus risinājumus,
samazinot drukas pārvaldības slogu.
Konsultējieties ar Canon ekspertiem,
lai ar ekskluzīviem risinājumiem un
pārvaldītu pakalpojumu iespējām
nodrošinātu atbilstību visdažādākajām
prasībām.

UZLABOJUMI
Uzlabojiet darbību ar tādām iespējām kā
materiālu apstrādi un uzlabotas drošības
papildinājumiem. Izvēlieties risinājumus,
lai paplašinātu mākoņa iespējas ar
uniFLOW Online, ietverot mūsdienīgu
skenēšanu tieši uz Google kontu.
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