imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serie

EEN ZEER PRODUCTIEVE EN BETROUWBARE DIGITALE
ZWART-WIT PRINTER VOOR PROFESSIONELE EN
GEINTEGREERDE OMGEVINGEN
Ultrasnelle zwart-wit multifunctionals tot 105 ppm, met
flexibele mediaverwerking, inline nabewerking en maximale
documentbeveiliging.
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imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serie
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PRODUCTIVITEIT:
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•
•
•
•

Snelle, betrouwbare printsnelheden tot 105 ppm in zwart-wit
Productiviteit verhogen met het intuïtief ontworpen en aanpasbare
scherm indeling
Verbeterde opslagfuncties voor hergebruik van documenten en
koppeling voor documentbeheer naar externe systemen
Een ultrasone bewegingssensor zorgt voor snel en automatisch
herstel uit de slaapstand
Dubbelvel-detectie verbetert de betrouwbaarheid van de uitvoer
Uitgebreid assortiment afwerkingsapparatuur, zoals productieve
nietmachine, afwerkeenheid voor het maken van boekjes tot 25 vel
en optionele module voor boekjes met grote transportbandcapaciteit
Handig On-demand nieten
Korte tijd voor de eerste print
BEELDKWALITEIT:

•
•
•
•
•
•

pO-toner reproduceert beelden en tekens natuurgetrouw en
nauwkeurig
Automatische aanpassing van overgangen en automatische
kalibratie zorgen voor rijke grijswaarden
Verbeterde bediening van instellingen voor aanpassing van
zwart-waarden zorgt voor evenwicht tussen helderheid en contrast
De 8-stralen laser gebruikt een kleine laserpuntdiameter voor een
betere consistentie en reproductie van dunne lijnen
Twin Sleeve levert de toner snel en gelijkmatig aan de drum voor
een optimale beeldkwaliteit
Verbeterde standaardinstelling zorgt voor een vloeiendere gradatie
voor prachtige zwart-wit prints

•

Een transfer belt brengt toner nauwkeurig en gelijkmatig over op
het papier voor afbeeldingen van hoge kwaliteit
Zeer nauwkeurige beeldsegmentatietechnologie classificeert
tekst- en afbeeldingspixels van een gescande afbeelding
nauwkeurig

•
•
•
•

 oorkom onbevoegde verspreiding van gevoelige informatie via
V
een reeks standaard en optionele beveiligingsfuncties voor
documenten
Geverifieerde systeemcontroles van opstartprocessen worden
uitgevoerd voor detectie van wijzigingen aan de opstartcode, het
besturingssysteem, firmware en MEAP-toepassingen
Automatisch uitrollen van certificaten en ondersteuning van
SIEM-systemen helpen ook om netwerkprinters veilig te houden
Alle beveiligingsinstellingen kunnen worden aangepast aan het
beleid van de gebruiker
Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in het hele netwerk
met IPsec, mogelijkheden voor het filteren van poorten en SSLtechnologie

•

•
•
•
•
•

Nauwe integratie met uniFLOW Online Express, een
cloudgebaseerd output management systeem dat uitgebreide
mogelijkheden biedt voor tracking en rapportage vanuit een
centraal online systeem
Canon's MEAP-platform biedt procesoptimalisatie door integratie
met een breed scala aan krachtige document-, scan- en output
management oplossingen

Technologie die is ontworpen om de totale printkosten te verlagen
Vastleggen van gebruikersactiviteiten biedt inzicht in printgedrag
Pas beleid toe en biedt gebruikers toegang op basis van
functionele rol
Diagnose en hulp op afstand, verlaag kosten door minimale
uitvaltijd en minder inzet van IT om problemen op te lossen
Met intuïtieve video's voor gebruikersonderhoud en
statusmeldingen voor maximale uptime en betrouwbare
voorraadbeschikbaarheid
CLOUDCONNECTIVITEIT:

•
•

INTEGRATIE:

•

•

Met Canon's functionaliteit voor apparaatbeheer beschikt u over
centraal beheer van uw gehele printerpark
Ondersteunt industrie- en netwerkstandaarden, zoals PCL en Adobe
PostScript voor naadloze integratie
REPROBEHEER:

BEVEILIGING:

•

•

•

Printbeheer en -kosten zijn eenvoudig te beheren met uniFLOW*,
Canon's veilige cloudoplossing
uniFLOW* wordt met alle bestaande apparaten geïntegreerd,
waardoor printen en scannen vanaf elke locatie mogelijk is,
afhankelijk van gebruikersverificatie
uniFLOW op locatie* helpt bij apparatuurbeheer, kostenbeheersing
en flexibiliteit in het personeel

* Niet beschikbaar als standaard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3e editie is een reeks intuïtieve multifunctionele printers die de workflowefficiency stroomlijnen en tegelijkertijd optimale beveiliging voor uw bedrijf bieden.
Het Unified Firmware Platform (UFP) zorgt ervoor dat de nieuwste functie-upgrades en bescherming beschikbaar zijn, voor een verbeterde gebruikerservaring op alle producten.

ALLES OP EEN RIJTJE
•
•
•
•

•
•

Type: zwart-wit losbladprinten van A4, A3, SRA3 en
aangepaste formaten
Maximum aantal papiercassettes: 5
Invoercapaciteit papier: 7.700 vel
Afwerkingsopties: sorteren, groeperen, offset, nieten,
rugnieten, perforeren (meerdere patronen),
schoonsnijden, invoegen, vouwen (C-vouw/Z-vouw/half/
dubbele parallel/accordeon-Z-vouw), nieten zonder
nietjes, On-demand nieten
ADF-capaciteit: 300 vel
ADF-type: glasplaat en DADF

•
•

Printsnelheid A4 zwart-wit: 85-105 ppm
Scansnelheid: 240 ipm

•
•

Printtalen: UFRII
Optioneel: PCL6, Adobe PostScript 3, externe EFI
Fiery-server
Printresolutie: 1.200 x 1.200

•

•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor veeleisende bedrijfsomgevingen en lichte
productieomgevingen
Hoge printsnelheden tot 105 ppm in zwart-wit
Dankzij flexibele mediaverwerkingsopties kunt u kiezen uit talrijke
papierbronnen en zware media met een gewicht tot 256 g/m²
gebruiken
Uitgebreide papiervoorraad van maximaal 7.700 vel
Maak professionele verslagen, boekjes, nieuwsbrieven, handleidingen,
voorstellen en contracten met flexibele afwerkingsmogelijkheden
zoals professioneel perforeren, vouwen, documenten invoegen,
nieten en boekjes maken
Optionele, op Fiery gebaseerde imagePASS-Y3-controllers
verbeteren verwerking, opdrachtbeheer en workflowautomatisering
Fusing-technologieën, pO-toner en innovatieve slaapstandfuncties
helpen het totale energieverbruik te verlagen

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

CORE
Voer routinematige kantoor- en
printwerkzaamheden veilig en
eenvoudig uit, met minimale hardware,
geïntegreerde software en services
voor compleet onderhoud en volledige
ondersteuning van apparaten.

OP MAAT
SOFTWARE
HARDWARE

DIENSTEN

Kies maatwerkoplossingen voor al
uw bedrijfsbehoeften door print
management te vereenvoudigen.
Neem contact op met Canon-experts
om uw uitgebreide behoeften te
beheren, met oplossingen op maat en
Managed Services-opties.

UITGEBREID
Verhoog de prestaties met verbeteringen
zoals afwerkopties en extra's voor
beveiliging. Kies oplossingen om
cloudmogelijkheden uit te breiden met
uniFLOW Online, waaronder direct
met uw Google-account geavanceerd
scannen.
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