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  PRODUKTIVITÁS

• Gyorsan elkészülő nyomatok és első példány (FCOT)
• Testre szabható képernyőn megjelenő alkalmazások a 

munkafolyamatok hatékonyságának növeléséért
• Dokumentumok szkennelése és kereshető PDF-, 

Microsoft Word- és Power Point-fájlokká alakítása 
• Nyomtatási feladat felfüggesztése funkció, hogy a 

feladatkiadást megelőzően módosítsuk a nyomtatási 
munka beállításait 

• Intelligens hordozókezelés akár 30 papírtípus 
regisztrálásával és automatikus méretészleléssel

• Helytakarékos opcionális belső finiser tűzés nélküli 
kötéssel és integrált manuális tűzéssel 

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY 

• Intuitív működtetés nagy méretű, színes 
érintőképernyőn okostelefonokhoz hasonló kezeléssel

• Továbbfejlesztett személyre szabási és egyedi opciók 
a felhasználók munkafolyamatainak igényeihez 
igazítva

• Integrált kezelőfelület sokféle gyakran használt 
beállítás egyetlen menüből való eléréséhez

• Automatikus bekapcsolás alvó módból*, ha a DADF 
adagolóra papír kerül vagy felnyitják az üveglapot 

• Innovatív gyártási folyamatok (például hegesztett 
keretek), amelyek hosszú élettartamot és 
megbízhatóságot nyújtanak a gépnek 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

• Egyszerűen cserélhető, fröccsenésgátló 
technológiával ellátott tonerkazetta

• Kompakt kialakítás az iroda kényelmes 
berendezéséhez

  BIZTONSÁG 

• Az indulás során elvégzett rendszerellenőrzés 
keretében biztosított megelőző biztonsági 
intézkedések a készülék illetéktelen módosításoktól 
való megóvása érdekében

• Fejlett eszköz- és felhőalapú hitelesítési opciók
• A biztonsági beállítások rendszergazdák terhelését 

csökkentő központi szabályozása 
• Titkosított PDF, valamint PDF eszköz- és opcionális 

felhasználói aláírás a fokozott biztonsági hitelesítésért
• Biztonságos PIN és a nyomtatás kényszerített 

szüneteltetése a dokumentumok bizalmasabb 
kezeléséhez

• További műveletek a hálózat ellen indított 
rosszindulatú támadások kezeléséhez, például külső 
felek SIEM-rendszereivel való integráció

• Adatvédelem az egész hálózatban az IPsec és a 
portszűrés révén

  MOBIL CSATLAKOZTATHATÓSÁG

• Vezeték nélküli LAN és QR-kód csatlakoztatásának 
lehetősége a táblagépről és okostelefonról végzett 
munkához

• Mobileszközökkel kompatibilis távoli kezelőfelület 
optimalizált kijelző-elrendezéssel, hogy a felhasználók 
menet közben is módosíthassák a beállításokat

• A Mopria, az Apple Air Print, a Google Cloud Print és 
a Windows 10 Print támogatása  

• A mobileszközről végzett nyomtatás és szkennelés 
bővítése további funkciókkal a Canon PRINT Business 
alkalmazás segítségével

• A gép és a fogyóeszközök csatlakoztatott 
mobileszközökről leolvasható állapota 

  VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 

• A hálózaton található eszközök központi kezelése 
felhőalapú távoli kezelési opciókkal

• Távkezelő szoftverkészlet az eszközhöz való alternatív 
hozzáféréssel, szimulátoros kezelőpanellel és fizikai 
gombokkal egy hálózati számítógép képernyőjén a 
rendszerfunkciók távoli kezeléséhez

• Kompatibilitás a Canon uniFLOW 
szoftvermegoldásokkal a nyomtatási feladatok 
követéséhez és jelentéséhez

• Jobb üzemidőt biztosító e-Maintenance távoli 
diagnosztikával, automatizált mérőleolvasással és 
fogyóeszköz-figyeléssel

*Csak az imageRUNNER 2645i esetében

SZOLGÁLTATÁSOK

SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

• Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális 
fax funkció

• 17,8 cm-es (7 hüvelykes) WVGA színes érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 25 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi
• Automatikus kétoldalas nyomtatás 
• Üveglap vagy DADF opció (50 lapos kapacitás)
• Szkennelési sebesség: 25 kép/perc (A4, FF/SZ)
• Hálózat, Wi-Fi, USB és QR-kód csatlakoztatásának 

lehetősége
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap
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• Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális 
fax funkció

• 17,8 cm-es (7 hüvelykes) WVGA színes 
érintőképernyő

• Nyomtatási sebesség: 30 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi
• Automatikus kétoldalas nyomtatás 
• Normál DADF (50 lapos kapacitás)
• Szkennelési sebesség: 30 kép/perc (A4, FF/SZ) 
• Hálózat, Wi-Fi, USB és QR-kód csatlakoztatásának 

lehetősége
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap
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• Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális 
fax funkció

• 17,8 cm-es (7 hüvelykes) WVGA színes érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 45 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi
• Automatikus kétoldalas nyomtatás 
• Normál DADF (100 lapos kapacitás)
• Szkennelési sebesség: 55 kép/perc (A4, FF/SZ)
• Hálózat, Wi-Fi, USB és QR-kód csatlakoztatásának 

lehetősége
• Automatikus felállás alvó üzemmódból
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap
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Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen a uniFLOW 
Online Express megoldást tartalmazó 
beágyazott szoftverrel, valamint más 
teljes körű készülékkarbantartást és 
-támogatást kínáló szolgáltatásokkal.

ALAP

Válasszon személyre szabott 
szolgáltatást, amely üzleti igényeit 
kielégítve szabadítja meg a nyomtatás 
kezelésével járó terhektől. Speciális 
követelményeivel kapcsolatban 
egyeztessen a Canon szakértőivel, akik 
megfelelően menedzselt szolgáltatást 
találnak Önnek.

EGYEDI

A felhőalapú funkciók bővítési lehetősége 
a uniFLOW Online, a Canon átfogó 
nyomtatáskezelő rendszerével

TOVÁBBFEJLESZTETT


