Seria "imageRUNNER 1600"

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, MONO, A4,
TË EFIKASITETIT TË LARTË, ME AFTËSI
SKANIMI TË SHPEJTË

Printerë të besueshëm dhe fleksibël, që ofrojnë një sërë funksionesh të
përshtatura sipas kërkesave të grupeve të punës me ngarkesa të larta

PRODUKTIVITET

LIDHJE PËR PAJISJET
PORTATIVE

PRAKTICITET

SIGURI

KOMANDIM DHE
MIRËMBAJTJE

Seria "imageRUNNER 1600"
PRODUKTIVITET
• Printim i shpejtë, automatik e dyanësh që plotëson

kërkesat e ambienteve të punës me volume të larta

• Skanimi i shpejtë njëkalimësh e dyanësh ndihmon në
përshpejtimin e dixhitalizimit të dokumenteve

• Personalizimi i aplikacioneve në ekran rrit efikasitetin e
cikleve të punës

• Kapacitet i madh në mbushjen e letrës me deri në

2300 fletë
• Prania e disa mbushëseve dhe mbështetja për lloje dhe
madhësi të ndryshme materialesh bën të mundur
përshtatjen e cikleve të punës sipas nevojave të
personalizuara të printimit

SIGURI

• Funksioni i "Encrypted PDF" ofron mbrojtje niveli të

lartë të të dhënave, ndërsa "Device Signature PDF"
krijon certifikimin e dërguesit
• Rriteni edhe më tej sigurinë e rrjetit tuaj me anë të
"IPsec", kontrollit të statusit të protokollit të internetit
dhe teknologjisë TLS

LIDHJE PËR PAJISJET PORTATIVE
• Opsione lidhjeje me "Wi-Fi", kod QR dhe komunikim

fushe në afërsi (NFC)* për të punuar nga tabletat dhe
celularët

• Ndërfaqja në distancë është e përputhshme me celularët

sipas pajisjeve apo resë kompjuterike
• "Secure Print" përforcon konfidencialitetin e
dokumenteve
• Lehtësi në konfigurimin e politikës së sigurisë së
organizatës përmes ndërfaqes së pajisjes

* vetëm për "imageRUNNER 1643iF"

mosndërprerjen e punës përmes diagnostikimit në
distancë, leximit të automatizuar të matësve dhe
monitorimit të pjesëve të konsumueshme

PRAKTICITET
• Përdorim intuitiv përmes ekranit 5 in/12,7 cm TFT LCD
me prekje

• "Application Library" mundëson aktivizimin me një

përmes skemës së optimizuar të paraqitjes

•

Cloud Print" dhe "Windows 10 Print"

•
•
•

• Mbështetje për "Mopria", "Apple Air Print", "Google
• Aplikacioni "Canon PRINT Business" i shton funksione

• Kontrolloni hyrjen përmes opsioneve të autentikimit

• Mirëmbajtja elektronike mund të kontribuojë në

mëtejshme printimit e skanimit nga pajisjet portative

KOMANDIM DHE MIRËMBAJTJE

prekje për printimin e shablloneve të ruajtura ose
skanimin e dokumenteve drejt destinacioneve të
parapërcaktuara
Skanoni e konvertoni dokumente në skedarë të
kërkueshëm PDF
Ndërrim i thjeshtë i fishekut të njësuar të tonerit
Dizajni kompakt mundëson vendosje optimale në zyrë
Konstrukt rezistent për cilësi të sigurt dhe efikasitet të
qëndrueshëm

• Menaxhojini nga një pikë qendrore të gjitha pajisjet e

rrjetit me IW EMC/MC dhe opsione të tjera menaxhimi
në distancë

• Pajtueshmëria me zgjidhjet e softuerit "Canon

uniFLOW" mundëson gjurmimin dhe raportimin e
punëve të printimit

FAKTE TË SHPEJTA
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
Shpejtësia e printimit: 43 fq/min (A4)
Rezolucioni i printimit: 600×600 dpi
Printim dyanësh automatik
Shpejtësia e skanimit: deri në 70 in/min me skanim
dyanësh njëkalimësh
• Kapaciteti i vetëmbushëses: 50 fletë
• Lidhje me rrjet, Wi-Fi, USB, kod QR
• Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 2300 fletë

Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
Shpejtësia e printimit: 43 fq/min (A4)
Rezolucioni i printimit: 600×600 dpi
Printim dyanësh automatik
Shpejtësia e skanimit: deri në 70 in/min me
skanim dyanësh njëkalimësh
• Kapaciteti i vetëmbushëses: 50 fletë
• Lidhje me rrjet, Wi-Fi, USB, kod QR dhe NFC
• Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 2300 fletë

SHËRBIMET
STANDARDE
Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri
e lehtësi me anë të softuerit të integruar,
duke përfshirë "uniFLOW Online Express"
dhe shërbime të tjera të disponueshme,
duke ofruar një mirëmbajtje dhe
mbështetje tërësore për pajisjet

ME POROSI
SOFTUERI
HARDUERI

SHËRBIMET

Zgjidhni një shërbim me porosi që u
përshtatet nevojave të biznesit tuaj
duke evituar barrët e panevojshme në
menaxhimin e printimeve. Konsultohuni
me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja
konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të
shërbimeve të menaxhuara të printimit

E OPTIMIZUAR
Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me
anë të sistemit të njësuar të menaxhimit
të printimeve "Canon uniFLOW Online"
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