Družina imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VISOKOZMOGLJIV IN ZANESLJIV DIGITALNI ČRNO-BELI TISKALNIK
ZA PROFESIONALNA IN INTEGRIRANA OKOLJA
Izjemno hitre črno-bele večnamenske naprave s hitrostjo do 105 strani na minuto s prilagodljivim
upravljanjem medijev, končno obdelavo in največjo varnostjo dokumentov.
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Visoke, zanesljive hitrosti tiskanja do 105 črno-belih strani na minuto.
Povečajte produktivnost z intuitivno zasnovanim in prilagodljivim
zaslonom domačega uporabniškega vmesnika.
Izboljšane funkcije shranjevanja za ponovno uporabo dokumentov
in povezave z zunanjimi sistemi za upravljanje dokumentov.
Ultrazvočen senzor gibanja omogoča hiter in samodejen prehod iz
načina mirovanja.
Izhodna zanesljivost je izboljšana s preprečevanjem, da bi se med
podajanjem več listov papir pomešal z natisnjenim papirjem.
Velika izbira načinov končne obdelave, kot je zmogljiva enota za
spenjanje in knjižice za do 25 listov ter izbirna enota za obrezovanje
knjižic z veliko kapaciteto tekočega traku.
Priročna funkcionalnost spenjanja na zahtevo
Kratek čas za natis prve kopije
KAKOVOST SLIKE
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Toner pO dosledno in natančno reproducira slike in znake.
Samodejna prilagoditev prehodov in samodejno umerjanje
ustvarjata bogate tone.
Izboljšano delovanje nastavitev prilagajanja gostote omogoča
ravnovesje med svetlobo in kontrastom.
8-žarčna laserska enota za večjo doslednost in reprodukcijo tankih
črt uporablja majhen laserski točkovni premer.
Dvojno vodilo hitro in enakomerno dovaja toner v boben za
optimalno kakovost slike.
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Izboljšana privzeta nastavitev omogoča bolj gladke prehode za
čudovito črno-belo tiskanje.
Prenosni trak natančno in enakomerno prenaša toner na papir za
visoko kakovost slik.
Tehnologija visoko natančne segmentacije slike natančno klasificira
besedilo in slikovne pike skenirane slike.
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Canonova orodja za upravljanje naprave omogočajo centralizirano
točko upravljanja vaše celotne skupine naprav.
Podpira panožne in omrežne standarde, tj. PCL in Adobe PostScript
za popolno integracijo.

UPRAVLJANJE TISKARNE
VARNOST
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 reprečite nepooblaščeno distribucijo občutljivih informacij z vrsto
P
standardnih in izbirnih funkcij za varnost dokumentov.
Ob zagonu se izvedejo postopki preverjanja sistema, da se zaznajo
spremembe kode zagona, operacijskega sistema, strojne
programske opreme in programov MEAP.
K varnosti in zaščiti tiskalnikov omrežju pripomoreta tudi
samodejen vpis potrdil in podpora sistema SIEM.
Vse varnostne nastavitve je mogoče prilagoditi postopkom stranke.
Zagotovite zasebnost in varnost informacij v celotnem omrežju z
IPsec, zmožnostmi filtriranja vrat in tehnologijo SSL.
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Tehnologija je zasnovana za zmanjšanje skupnih stroškov tiskanja.
Sledenje dejavnostim uporabnika omogoča preglednost opravil v
zvezi s tiskanjem.
Sledenje pravilom in omejena uporaba na ravni funkcij za
posameznega uporabnika.
Oddaljena diagnostika in pomoč zmanjšujeta stroške s skrajšanjem
časa nedelovanja in odpravljanja težav v zvezi z informacijsko
tehnologijo na minimum.
Zasnovano za čim daljši čas delovanja z videoposnetki za intuitivno
uporabniško vzdrževanje in obvestili o statusu za pravočasno napolnitev.

POVEZLJIVOST Z OBLAKOM
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INTEGRACIJA

•
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Tesna integracija s sistemom uniFLOW Online Express za
upravljanje tiskanja v oblaku zagotavlja natančno sledenje in
poročanje iz osrednjega spletnega sistema.
Canonova platforma MEAP zagotavlja optimizacijo procesov, saj
vključuje vrsto zmogljivih rešitev za upravljanje dokumentov,
zajemanja in tiskanja.
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•

Canonova varna rešitev v oblaku uniFLOW* omogoča enostaven
nadzor upravljanja tiskanja in stroškov.
uniFLOW* se integrira z vsemi obstoječimi napravami, pri čemer na
podlagi preverjene pristnosti uporabnika intuitivno omogoča
tiskanje in skeniranje od koder koli.
Storitev uniFLOW on premise* pomaga pri upravljanju skupine naprav,
nadzorovanju stroškov in omogočanju fleksibilnosti delovne sile.

* Ni del standardne opreme.

3. izdaja naprav imageRUNNER ADVANCE 3. generacije vključuje ponudbo intuitivnih večnamenskih tiskalnikov, ki izboljšujejo učinkovitost potekov dela in hkrati zagotavljajo največjo stopnjo varnosti za vaše
podjetje. Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj.

PODATKI NA KRATKO
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Format: črno-belo tiskanje rezalnih listov velikosti A4,
A3, SRA3 in velikosti po meri
Največje število kaset za papir: 5
Vhodna kapaciteta za papir: 7.700 listov
Končna obdelava dokumentov: zbiranje, združevanje,
ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje (različni vzorci),
obrezovanje, vstavljanje, zgibanje (v oblikah C, Z, na pol,
dvakrat vzporedno, cikcak), spenjanje brez sponk,
spenjanje na zahtevo
Zmogljivost SPD: 300 listov
Vrsta SPD: kopirno steklo in DSPD
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Razpon hitrosti črno-belega tiskanja A4:
85–105 strani na minuto
Hitrost skeniranja: 240 slik na minuto
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Jeziki tiskanja: UFRII
Izbirno: PCL6, Adobe PostScript 3, zunanji strežnik EFI Fiery
Ločljivost tiskanja: 1.200 x 1.200
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Primerno za zahtevna poslovna okolja ali okolja z manjšimi nakladami.
Omogoča visoke hitrosti tiskanja do 105 črno-belih strani na minuto.
Prilagodljive možnosti upravljanja medijev vam omogočajo delo z
velikim številom različnih vrst papirja in velikimi mediji do teže 256 g/m².
Velika zaloga papirja do 7.700 listov.
Ustvarjajte profesionalna poročila, knjižice, glasila, priročnike,
predloge in pogodbe s prilagodljivimi možnostmi končne obdelave,
kot so profesionalno luknjanje, zlaganje, vstavljanje dokumentov,
spenjanje in izdelava knjižic.
Izbirni krmilniki imagePASS-Y3 s tehnologijo Fiery izboljšajo
obdelavo, upravljanje opravil in avtomatizacijo potekov dela.
Tehnologije fiksiranja, toner pO in inovativne funkcije načina
mirovanja pripomorejo k nižji porabi skupne energije.

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

OSNOVNO
Rutinska pisarniška in tiskarska
opravila izvaja varno in brez težav z
minimalno strojno opremo, vdelano
programsko opremo in storitvami za
celovito vzdrževanje ter podporo za
napravo.

PRILAGOJENO
STROJNA
OPREMA

PROGRAMSKA
OPREMA

STORITVE

Izberite prilagojene rešitve za
posamezne poslovne potrebe
in olajšajte upravljanje tiskanja.
Posvetujte se s Canonovimi
strokovnjaki ter svoje obsežne zahteve
izpolnite z rešitvami prilagajanja in
možnostmi upravljanih storitev.

IZBOLJŠANO
Povečajte zmogljivost delovanja z
nadgradnjami, kot so dodatki za
končno obdelavo in varnost. Izberite
rešitve za povečanje zmožnosti oblaka
s storitvijo uniFLOW Online, vključno z
naprednim skeniranjem neposredno s
svojim računom Google.
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