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UITERST EFFICIËNTE MULTIFUNCTIONELE
ZWART-WIT A4-APPARATEN MET
SNELLE SCANMOGELIJKHEDEN
Betrouwbare en veelzijdige printers met een breed scala aan functies die zijn afgestemd op de
behoeften van drukke werkgroepen
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imageRUNNER 1600-serie
PRODUCTIVITEIT
•S
 nel, automatisch dubbelzijdig printen volgens
de standaard van veeleisende werkomgevingen
• Snel dubbelzijdig scannen in één doorgang helpt
de digitalisering van documenten te versnellen
• Aanpasbare toepassingen op het scherm
verhogen de efficiëntie van de workflow
• Grote papierinvoercapaciteit van maximaal 2.300 vel
• Meervoudige invoer met ondersteuning voor
verschillende soorten en formaten media zorgt
voor een workflow die voldoet aan de
persoonlijke printbehoeften
BEVEILIGING
•T
 oegangsbeheer met verificatieopties via
apparaten of de cloud
• Door beveiligd printen is de vertrouwelijkheid
van documenten verbeterd
• Eenvoudige installatie van het beveiligingsbeleid
via de gebruikersinterface van het apparaat
*Alleen imageRUNNER 1643iF

•D
 e functie voor gecodeerde PDF-bestanden
biedt hoogwaardige gegevensbescherming,
terwijl apparaathandtekening-PDF de
certificering van de afzender genereert
• Verbeterde beveiliging van uw netwerk via IPsec,
Online Protocol Status-controle en TLS-technologie
MOBIELE CONNECTIVITEIT
•C
 onnectiviteit via Wi-Fi, QR-code en Near Field
Communication (NFC)* voor het werken vanaf
tablets en smartphones
• De externe gebruikersinterface is compatibel
met mobiele apparaten en heeft een
geoptimaliseerde schermindeling
• Ondersteuning voor Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print en Windows 10 Print
• De PRINT Business-app van Canon voor extra
functies voor het scannen vanaf mobiele apparaten
BEDIENING EN ONDERHOUD
•C
 entraal beheer van alle apparaten in het
netwerk met IW EMC/MC en andere opties
voor beheer op afstand

•C
 ompatibiliteit met Canon's uniFLOWsoftwareoplossingen om printopdrachten
te volgen en te rapporteren
• e-Maintenance kan de uptime verbeteren
door middel van diagnose op afstand, het
automatisch verzamelen van statistieken
en bewaking van consumables
GEBRUIKERSERVARING
• Intuïtieve bediening via een 5-inch/12,7 cm TFT
LCD-touchscreen
• Met de Application Library is het mogelijk om
met één tik een opdracht te activeren om
opgeslagen sjablonen te printen of documenten
te scannen naar vooraf ingestelde bestemmingen
• Het scannen en converteren van documenten
naar doorzoekbare PDF-bestanden
• Eenvoudig te vervangen All-in-One tonercartridge
• Compact ontwerp voor optimale kantooropstellingen
• Duurzame constructie voor gegarandeerde
kwaliteit en betrouwbare prestaties

ALLES OP EEN RIJTJE
Canon imageRUNNER 1643i
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Printen, kopiëren, scannen en verzenden
5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
Printsnelheid: 43 ppm (A4)
Printresolutie: 600 x 600 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: maximaal 70 ipm bij dubbelzijdig scannen
in één doorgang
• DADF-capaciteit: 50 vel
• Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB of QR-code
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel

Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
Printsnelheid: 43 ppm (A4)
Printresolutie: 600 x 600 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: maximaal 70 ipm bij dubbelzijdig scannen
in één doorgang
• DADF-capaciteit: 50 vel
• Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB, QR-code en NFC
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel

DIENSTEN
CORE
Voer routinewerkzaamheden op kantoor
veilig en eenvoudig uit met behulp van
geïntegreerde software, waaronder uniFLOW
Online Express en andere beschikbare
diensten die compleet onderhoud van het
apparaat en volledige ondersteuning bieden

OP MAAT
SOFTWARE
HARDWARE

Kies een maatwerkoplossing die bij uw
zakelijke behoeften past door overbodige
printbeheertaken te elimineren. Raadpleeg
Canon-experts om uw specifieke vereisten
te bespreken en een passende Print
Managed Services-optie te vinden

DIENSTEN

UITGEBREID
Breid de cloudmogelijkheden uit
met uniFLOW Online, het All-in-One
printmanagementsysteem van Canon
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