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ROBUSTE, DRIFTSSIKRE OG
MEGET EFFEKTIVE A3-SORT/HVIDMULTIFUNKTIONSPRINTERE
De ultimative dokumentløsningsenheder, der er designet til at udmærke sig i et moderne kontormiljø

PRODUKTIVITET

TILSLUTNING TIL
MOBILE ENHEDER

BRUGEROPLEVELSE

SIKKERHED

KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE

imageRUNNER 2600-serien
PRODUKTIVITET
• Hurtige printresultater og tid til første kopi (FCOT)
• Tilpasning af applikationer på skærmen øger
workflow-effektiviteten
• Scan og konvertér dokumenter til søgbare PDF-,
Microsoft Word- eller PowerPoint-filer
• Hold Print-funktion til praktisk justering af
printindstillinger lige inden jobfrigivelse
• Smart mediehåndtering muliggør registrering af op
til 30 papirtyper og automatisk registrering af format
• Pladsbesparende indvendig finisher (tilbehør) med
hæftefri indbinding og integreret manuel hæftning
BRUGEROPLEVELSE
• Intuitiv betjening via en stor touchscreen i farver
med smartphone-lignende brugervenlighed
• Avancerede personaliserings- og
tilpasningsmuligheder, der er skræddersyet til
brugerens workflow-behov
• Integreret Home UI giver mulighed for at vælge
ofte anvendte indstillinger fra en enkelt menu
• Automatisk gendannelse fra dvale* ved
at placere papir på den automatiske dupleks
dokumentfremfører (DADF) eller ved at åbne
glaspladen
• Innovative produktionsprocesser, herunder en
svejset ramme, sikrer lang levetid og
driftssikkerhed for maskinen

• Nem udskiftning af tonerpatron med antispildteknologi
• Kompakt design giver mulighed for en praktisk
kontorindretning
SIKKERHED
• Kontrollér, at systemet ved opstart aktiverer
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte enheden mod uautoriserede ændringer
• Avancerede enheds- og cloud-baserede
godkendelsesindstillinger
• Central styring af sikkerhedsindstillinger reducerer
administratorens arbejdsbyrde
• Krypteret PDF samt enheds- og valgfri
brugersignatur-PDF giver yderligere
sikkerhedsniveauer for godkendelse
• Sikker pinkode og tvungen tilbageholdelse
forbedrer dokumentfortroligheden
• Yderligere handlinger til at imødegå malwareangreb på netværket omfatter integration af
SIEM-systemet fra tredjepart
• Sikrer datafortrolighed på tværs af dit netværk
med IPsec og portfiltrering
TILSLUTNING AF MOBILE ENHEDER

• Mobilkompatibelt fjern-UI med optimeret
skærmlayout giver brugerne mulighed for at
ændre indstillingerne for printjob på farten
• Understøttelse af Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print og Windows 10 Print
• Canons PRINT Business-app tilføjer yderligere
funktioner til print og scanning fra mobile enheder
• Maskinens og forbrugsstoffernes status kan
aflæses fra de tilsluttede mobile enheder
KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE
• Administrér alle enheder centralt på netværket
med cloud-baserede
fjernadministrationsmuligheder
• Fjernbetjeningssoftwaresæt giver alternativ
adgang til enheden og simulerer kontrolpanel og
genvejstaster på en pc-skærm i netværket til
fjernbetjening af alle systemfunktioner
• Kompatibilitet med Canons uniFLOWsoftwareløsninger giver mulighed for sporing og
rapportering af printjob
• e-Maintenance kan forbedre oppetiden via
fjerndiagnosticering, automatiske
tælleraflæsninger og overvågning af
forbrugsstoffer

• Mulighed for tilslutning via trådløst LAN og QRkode for at arbejde fra tablets og smartphones

* Kun imageRUNNER 2645i
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Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
7"/17,8 cm WVGA-touchscreen i farver
Printhastighed: 25 sider/minut (A4)
Printopløsning: 1200 x 1200 dpi
Automatisk dobbeltsidet print
Version med plade eller DADF (kapacitet på 50 ark)
Scanningshastighed: 25 ipm (A4, sort/hvid, farve)
Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og
QR-kode
• Maks. papirinputkapacitet: 2.300 ark

Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
7"/17,8 cm WVGA-touchscreen i farver
Printhastighed: 30 sider/minut (A4)
Printopløsning: 1200 x 1200 dpi
Automatisk dobbeltsidet print
DADF-standard (kapacitet på 50 ark)
Scanningshastighed: 30 ipm (A4, sort/hvid, farve)
Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og
QR-kode
• Maks. papirinputkapacitet: 2.300 ark

Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
7"/17,8 cm WVGA-touchscreen i farver
Printhastighed: 45 sider/minut (A4)
Printopløsning: 1200 x 1200 dpi
Automatisk dobbeltsidet print
DADF-standard (kapacitet på 100 ark)
Scanningshastighed: 55 ipm (A4, sort/hvid, farve)
Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og
QR-kode
• Automatisk gendannelse fra dvale
• Maks. papirinputkapacitet: 2.300 ark

SERVICES
KERNETJENESTER
Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert
og nemt ved hjælp af integreret software,
herunder uniFLOW Online Express og
andre tilgængelige tjenester, der tilbyder
komplet vedligeholdelse og support af
enheder

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE
HARDWARE

TJENESTER

Vælg en skræddersyet service, der
passer til jeres virksomheds behov,
ved at fjerne unødvendige byrder fra
printadministration. Rådfør dig med
Canon-eksperter om jeres specifikke
krav for at finde en løsning, der passer til
Managed Print Services

UDVIDET
Udvid cloud-funktioner med
uniFLOW Online, Canons Alt-i-Ét
printadministrationssystem
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