Серия imageRUNNER 2600

ЗДРАВИ, НАДЕЖДНИ И
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ A3 МОНОХРОМНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ

Изключителни устройства за документни решения, създадени да постигат невероятни
резултати в модерната офис среда
ПРОДУКТИВНОСТ

МОБИЛНА
СВЪРЗАНОСТ

ЛЕСНО
ИЗПОЛЗВАНЕ

СИГУРНОСТ

КОНТРОЛ И
ПОДДРЪЖКА

Серия imageRUNNER 2600
ПРОДУКТИВНОСТ
• Бърз печат и кратко време за извеждане на първо
копие (FCOT)

• Персонализирането на избираемите чрез екрана
приложения увеличава ефективността на
работните процеси

• Иновативни процеси на производство,

включително заварена рама, осигуряват
дълготрайност и надеждност на машината
• Лесна смяна на тонер касета с технология против
разпиляване на тонер
• Компактната конструкция позволява удобно
инсталиране в офиса

• Сканиране и конвертиране на документи в PDF с

възможност за търсене, Microsoft Word или Power
Point файлове
• Функция „Задържане на печат“ за удобно финално
регулиране на настройките за печат преди
освобождаването на задачата
• Интелигентни функции за работа с печатни
носители позволяват запаметяване на до 30 типа
хартия и автоматично разпознаване на формата
• Пестящ пространство вътрешен финишър
(опция) с подшиване без скоби и вградено ръчно
захващане с телбод

дисплей, който се използва подобно на смартфон
• Усъвършенствани възможности за
персонализиране, съобразени с нуждите на
работния процес на потребителя
• Интегриран начален екран на потребителския
интерфейс позволява избор от често използвани
настройки от едно меню
• Автоматично активиране от режим на покой* чрез
поставяне на документ в DADF устройството или
отваряне на капака на стъклото за документи

•

СИГУРНОСТ
• Функцията за проверка на системата при

•
•
•

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ
• Интуитивна работа чрез голям цветен сензорен

МОБИЛНА СВЪРЗАНОСТ
• Възможности за свързване към безжична LAN

•
•

•

зареждане позволява превантивни мерки за
сигурност за защита на устройството от
неупълномощени модификации
Усъвършенствани опции на устройството и
базирано на облак удостоверяване
Централното управление на настройките за
сигурност намалява натоварването на
администратора
Използването на криптиран PDF плюс PDF с
подпис на устройството и потребителя (опция)
осигурява допълнителни нива на защита чрез
удостоверяване
PIN кодът за защита и функцията за
принудително задържане на задачите за печат
увеличават поверителността на документите
Допълнителни мерки за борба с атаки от
зловреден софтуер върху мрежата включват
интегриране на SIEM система от друг
производител
Гарантирайте сигурността на данните в цялата
ви мрежа с IPsec и филтриране на портове

* Само за imageRUNNER 2645i
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•
•

мрежа и свързване чрез QR код за работа с
таблети и смартфони
Съвместим с мобилни устройства потребителски
интерфейс за отдалечено управление с
оптимизирано оформление на екрана позволява на
потребителя да променя настройките на
задачите за печат в движение
Поддръжка на печат чрез Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print и Windows 10
Приложението PRINT Business на Canon добавя
допълнителни функции към печата и сканирането
от мобилни устройства
Състоянието на машината и консумативите може да
се преглежда чрез свързаните мобилни устройства

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА
• Централно управление на всички устройства в

мрежата с базирани в облака възможности за
отдалечено управление
• Комплект софтуер за отдалечен оператор предоставя
алтернативен достъп до устройството, симулирайки
контролния панел и физическите бутони на екрана на
свързан към мрежата компютър с цел отдалечено
управление на всички функции на системата
• Съвместимостта със софтуерните решения
uniFLOW на Canon позволява проследяване за
задачите за печат и генериране на отчети
• e-Maintenance може да подобри полезното време за
работа чрез отдалечена диагностика,
автоматизирано отчитане на броячите и
наблюдение на консумативите

КРАТКИ ФАКТИ
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i

imageRUNNER 2645i
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Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
7-инчов/17,8 cm WVGA цветен сензорен екран
Скорост на печат: 25 ppm (A4)
Разделителна способност на печат: 1200 x 1200 dpi
Автоматичен двустранен печат
Опция за стъкло за документи или DADF
(50 листа капацитет)
• Скорост на сканиране: 25 ipm (A4, монохромно/цветно)
• Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на
връзка чрез QR код
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
7-инчов/17,8 cm WVGA цветен сензорен екран
Скорост на печат: 30 ppm (A4)
Разделителна способност на печат: 1200 x 1200 dpi
Автоматичен двустранен печат
Стандартно DADF (50 листа капацитет)
Скорост на сканиране: 30 ipm (A4, монохромно/цветно)
Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване
на връзка чрез QR код
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
7-инчов/17,8 cm WVGA цветен сензорен екран
Скорост на печат: 45 ppm (A4)
Разделителна способност на печат: 1200 x 1200 dpi
Автоматичен двустранен печат
Стандартно DADF (100 листа капацитет)
Скорост на сканиране: 55 ipm (A4, монохромно/цветно)
Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на
връзка чрез QR код
• Автоматично възстановяване от режим на покой
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

УСЛУГИ
ОСНОВНИ
Извършвайте сигурно и с лекота
рутинни операции в офиса,
използвайки вграден софтуер,
включително uniFLOW Online Express
и други налични услуги, които
предлагат цялостно обслужване и
поддръжка на устройството

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ

Изберете персонализирана услуга
според нуждите на вашия бизнес,
улесняваща управлението на печата.
Консултирайте се с експерти на Canon
относно вашите конкретни изисквания,
за да намерите подходящата за вас
управлявана услуги за печат

ПОДОБРЕНИ
Разширете облачните възможности с
uniFLOW Online – интегрирана система
за управление на печата на Canon
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