imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serie

HOGE KWALITEIT, EFFICIËNT
EN BETROUWBAAR
Zwart-wit A3-multifunctionals leveren intuïtieve bruikbaarheid
en geïntegreerde beveiliging.
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Geverifieerde systeemcontroles van opstartprocessen worden uitgevoerd
voor detectie van wijzigingen aan de opstartcode, het besturingssysteem,
firmware en MEAP-toepassingen
De HDD-coderingsfunctie is nu standaard en codeert automatisch
gegevens die zijn opgeslagen op de HDD van de hoofdeenheid om het
lekken van gegevens te voorkomen
Beveiligingsinstellingen kunnen worden beheerd in overeenstemming met
het beveiligingsbeleid van het bedrijf
Kies voor op apparaat of cloud gebaseerde verificatie zonder dat u een
extra server nodig hebt met uniFLOW Online Express
Door beveiligd printen is de vertrouwelijkheid van documenten verbeterd
Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in het hele netwerk met
IPsec, mogelijkheden voor het filteren van poorten en SSL-technologie
Beveiligd mobiel printen als standaard
Automatisch uitrollen van certificaten en integratie van SIEM-systemen
helpen ook om netwerkprinters veilig te houden
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INTEGRATIE:

BEVEILIGING:

Bij het grote, responsieve touchscreen met verbeterde scherm indeling
worden eerdere profielinstellingen en voorkeuren van gebruikers
onthouden om een unieke persoonlijke ervaring te creëren en te voldoen
aan individuele workflowbehoeften
Een ultrasone bewegingssensor zorgt voor snel en automatisch herstel uit
de slaapstand
Het guillotinepreventiemechanisme maakt het gemakkelijker om vastgelopen
papier te verwijderen
Verbeterde betrouwbaarheid van de uitvoer met een sensor voor het
detecteren van invoer van meerdere vellen
Handige functionaliteit voor nieten op aanvraag
Lege pagina's worden verwijderd tijdens het scannen
Scannen en converteren van documenten naar Searchable PDF, Microsoft®
Word en Microsoft® PowerPoint
Het digitaliseren van documenten verbeteren met een snelle single-pass
scanfunctie (DADF) en intelligente mediaverwerkingsmogelijkheden, zoals
het detecteren van de hoeveelheid papier
Ondersteuning voor standaarden zoals Apple AirPrint® en Mopria®

3rd Edition-apparaten kunnen naadloos worden geïntegreerd met
bestaande netwerken (bijvoorbeeld: beveiligingsverificatie past bij
klantendatabases)
Elke printer kan ook op natuurlijke wijze worden geïntegreerd met Canon
PRINT Business en andere apps
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 optimaliseert processen door integratie met een
breed scala aan krachtige document-, scan- en output management
oplossingen zoals uniFLOW
Met Canon's functionaliteit voor apparaatbeheer beschikt u over een centraal
beheerpunt voor al uw apparatuur, kunt u apparaten upgraden, de status van
apparaten en consumables controleren, apparaten op afstand uitschakelen,
metergegevens vastleggen, en adresboeken en printerstuurprogramma's
beheren
Ondersteunt industrie- en netwerkstandaarden, zoals PCL en Adobe
PostScript voor naadloze integratie
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'Resterende dagen' worden weergegeven in gebruikersinterfaces, zodat
onderhoud eenvoudig kan worden gepland
Technologie die is ontworpen om de totale printkosten te verlagen
Tracering van gebruikersactiviteiten biedt inzicht in printgedrag
Pas beleid toe en beperk het gebruik door gebruikers op functieniveau
Diagnose en hulp op afstand helpen kosten verlagen door minimale
uitvaltijd en minder inzet van IT om problemen op te lossen
Extern en gecentraliseerd beheer van apparatuur vereenvoudigt het
IT-beheer van apparatuur

CLOUDCONNECTIVITEIT:

GEBRUIKERSERVARING:

•

Dubbele bus voor snel en stabiel printen met minimale streepvorming en
marmering en minder knoeien
pO-toner zorgt voor egalere zwarttinten en maakt halftonen vloeiender
Zeer nauwkeurige beeldsegmentatietechnologie classificeert nauwkeurig
tekst- en afbeeldingspixels van een gescande afbeelding
Automatische aanpassing van gradaties past de tonerdichtheid digitaal aan
voor een nauwkeurige plaatsing van de punten

Met de verbeterde Home-gebruikersinterface kunnen gebruikers
verschillende instellingen selecteren in één menu
10,1-inch touchscreen maakt gebruik van functies voor vegen, knijpen en
slepen en neerzetten
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Apparaten van de 3rd Edition kunnen nu printopdrachten vasthouden en
doorsturen naar andere apparaten om te printen
Meer controle door de beheerder via de MDS Cloud-dashboardservice
Wi-Fi instellen voor directe verbinding met de standaard iOS-camera-app
of CPB-camerafunctie

BEELDKWALITEIT:
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De geïntegreerde gammacorrectiefunctie en aanpassingen van
grijshelderheid/contrast verbeteren het gebruiksgemak van de instellingen
voor dichtheidsaanpassing
Een lasereenheid met 8 stralen met nauwkeurige puntbelichting
De toner wordt snel en gelijkmatig aan de drum geleverd voor een
optimale beeldkwaliteit

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
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Type: Mono A3
Maximum aantal papiercassettes: 5
Invoercapaciteit papier: 7.700 vel
Afwerkingsopties: sorteren, groeperen, offset, nieten,
rugnieten, perforator, Pro-perforator, invoegen, C- en
Z-vouwen, nieten zonder nieten, on-demand nieten,
snijeenheid, interne snijeenheid
ADF-capaciteit: 300 vel
ADF-type: glasplaat en DADF
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Printsnelheid A4 zwart-wit: 55-75 ppm
Scansnelheid: 240 ipm
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Printtalen: UFRII, PCL6
Optioneel: Adobe PostScript 3, externe EFI Fiery-server
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 eschikt voor grote werkgroepen of afdelingen in een omgeving
G
met plaatsing op de grond
Verbeterde beveiligingsfuncties omvatten systeemverificatie bij het
opstarten en Syslog-gegevens voor SIEM-integratie van derden
Automatische certificaatupdate beschermt tegen malware-aanvallen
Maak professionele verslagen, boekjes, nieuwsbrieven, handleidingen,
voorstellen en contracten met flexibele afwerkingsmogelijkheden
zoals professioneel perforeren, vouwen, documenten invoegen,
nieten en boekjes maken
Verbeterde scherm indeling stroomlijnt de gebruikerservaring en
verhoogt de productiviteit
Optionele, op Fiery gebaseerde imagePASS-Y3-controllers verbeteren
verwerking, opdrachtbeheer, workflowautomatisering en nauwkeurige
kleurenreproductie
Toegang tot internet en PDF-bestanden printen via de browser
Uitstekende uitvoersnelheid tot 75 ppm in zwart-wit
Fusing-technologieën, pO-toner en innovatieve slaapstandfuncties
helpen het totale energieverbruik te verlagen

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

CORE
Voer routinewerkzaamheden op
kantoor veilig en eenvoudig uit, met
minimale hardware, geïntegreerde
software inclusief UFOE en services
voor compleet onderhoud en volledige
ondersteuning van apparaten.*
* Standaardservices omvatten DMS
(Device Management Service) en Break Fix

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, bijvoorbeeld Data
Removal Service. Kies oplossingen om
cloudmogelijkheden uit te breiden met
uniFLOW Online, waaronder direct
met uw Google-account geavanceerd
scannen.
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