imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serie

UITSTEKENDE COMMUNICATIE MET
KLEURKWALITEIT
Hoge snelheid, grote hoeveelheden, goede prestaties – A3-kleurenprints met
geavanceerde productiviteit en beveiliging.

BEVEILIGING

INTEGRATIE

REPROBEHEER

PRODUCTIVITEIT

BEELDKWALITEIT

CLOUDCONNECTIVITEIT


Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 7500 III-serie
BEVEILIGING:

•
•
•
•
•
•

•

Automatisch uitrollen van certificaten en integratie van siem-systemen
helpen om netwerkprinters veilig te houden
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
De risico's beperken van het beheer van gevoelige informatie en
gegevensprivacy (PII) met preventie van gegevensverlies en controle van
prints, kopieën, scans en faxen met imageWARE Security Audit Manager
(iW SAM) Express in combinatie met uniFLOW

•
•
•
•
•
•

•
•
•

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-, opname- en
uitvoerbeheeroplossingen zoals uniFLOW
Met Canon's functionaliteit voor apparaatbeheer (iWMC) 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

•
•

Tracering van gebruikersactiviteiten biedt inzicht in printgedrag
Pas beleid toe en beperk het gebruik door gebruikers op functieniveau
Met intuïtieve video's voor gebruikersonderhoud en statusmeldingen voor
maximale uptime en betrouwbare voorraadbeschikbaarheid
Canon's bekende betrouwbaarheid en engine-technologie zorgen voor een
hoge kwaliteit output om tegemoet te komen aan de behoeften van drukke
afdelingen
Beperk afval tot een minimum met standaard dubbelzijdig printen,
beveiligd printen en de mogelijkheid om printtaken vast te houden, ze te
bekijken en printinstellingen op het apparaat te wijzigen, zodat meteen bij
de eerste keer printen het gewenste resultaat wordt bereikt

CLOUDCONNECTIVITEIT:
BEELDKWALITEIT:

Gebruikers kunnen met de smartphone-achtige scherm-indeling
verschillende instellingen selecteren in één menu, waardoor de efficiëntie
van de workflow wordt verbeterd

•

Een ultrasone bewegingssensor zorgt voor snel en automatisch herstel uit
de slaapstand

•

Handige functionaliteit voor nieten on-demand

•
•
•

Moeiteloos papieren documenten vastleggen met de snelle single-pass
scanfunctie (DADF) en intelligente mediaverwerkingsmogelijkheden, zoals

•
•
•

Extra functionaliteit kan worden geïntegreerd via toekomstige versieupgrades met het Unified Firmware Platform

Geavanceerde personalisatie maakt een unieke, persoonlijke ervaring op
maat mogelijk om aan alle workflowbehoeften van gebruikers te voldoen

Scannen en converteren van documenten naar Searchable PDF, Microsoft®
Word en Microsoft® PowerPoint

Het apparaat wordt geleverd met een ITB met hoge overdracht, waardoor
de toner beter wordt verdeeld en de toner efficiënter op het papier wordt
overgebracht

REPROBEHEER:

INTEGRATIE:

•

Lege pagina's worden verwijderd tijdens het scannen

•

Ondersteuning voor standaarden zoals Apple AirPrint® en Mopria®

Geverifieerde systeemcontroles van opstartprocessen worden uitgevoerd
voor detectie van wijzigingen aan de opstartcode, het besturingssysteem,
firmware en MEAP-toepassingen

PRODUCTIVITEIT:

•

het detecteren van de hoeveelheid papier, voor het snel digitaliseren van
documenten

•

Canon V 2-kleuren ondersteunen een nog breder kleurbereik (kleurengamma)
dan eerdere modellen voor scherpere en levendigere beelden
De rode multi-laser van de laserscanner gebruikt een VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting LASER) als lichtbron
24 multi-beams voor uitvoer met hoge resolutie bij 2.400 dpi

•
•

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

Stabiele en hoge prestaties van CV-toner
VF (Vertical Flow) en developer-koeling zorgen voor een stabielere aanvoer
van toner en voorkomen dat de temperatuur rond de developer-eenheid stijgt

* 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: Colour A3
Maximum aantal papiercassettes: 7
Invoercapaciteit papier: 9.300 vel
Afwerkingsopties: sorteren, groeperen, offset, nieten,
rugnieten, perforeren (meerdere patronen), bijsnijden,
invoegen, vouwen (C-vouw/Z-vouw/half/dubbele
parallel/accordeon-Z-vouw), nieten zonder nietjes,
nieten op aanvraag
ADF-capaciteit: 300 vel
ADF-type: plaat en DADF

•
•

Printsnelheid A4 kleur: 65-80 ppm
Scansnelheid: 240 ipm

•

•
•
•

Printtalen: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Optioneel: EFI Fiery geïntegreerd
Printresolutie: 2.400 x 2.400

•

•

•
•
•
•
•

 eschikt voor geavanceerde kantooromgevingen waar de kwaliteit
G
van de uitvoer een belangrijke factor is
Verbeterde beveiligingsfuncties omvatten systeemverificatie bij het
opstarten en integratie van SIEM-systemen
Productiviteit verhogen met een intuïtief ontworpen en aanpasbaar
scherm indeling
De CV-toner (Consistently vivid) zorgt voor een verbluffende
kleurconsistentie en -nauwkeurigheid bij een groot aantal media,
zelfs in omgevingen waar veel wordt geprint
Professioneel ogende documenten met flexibele
afwerkingsmogelijkheden zoals professioneel perforeren, vouwen,
documenten invoegen, nieten en boekjes maken
Optionele, op Fiery gebaseerde imagePASS-N2-controllers
verbeteren verwerking, opdrachtbeheer, workflowautomatisering en
nauwkeurige kleurenreproductie
Besparen op verzendkosten door gebruik van de optie Faxen via IP
Opties voor kostenberekening en integratie van muntautomaten

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

CORE
Voer routinewerkzaamheden op kantoor
veilig en eenvoudig uit, met minimale
hardware, geïntegreerde software
inclusief uniFLOW Online Express en
services voor compleet onderhoud en
volledige ondersteuning van apparaten.*
*S
 tandaardservices 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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