
INTELLIGENS ÉS SOKOLDALÚ SZÍNES,  
A4-ES MÉRETŰ MULTIFUNKCIÓS* KÉSZÜLÉK 
RUGALMAS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEKKEL
*A C356P III* egy kizárólag nyomtatóként funkcionáló modell.

imageRUNNER ADVANCE C256-356 III sorozat

Kompakt, mégis nagy teljesítményű A4-es színes készülékek, amelyeket a nyüzsgő 
irodák védelmére és munkájának leegyszerűsítésére dolgoztak ki.
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imageRUNNER ADVANCE C256-356 III sorozat

• Kis munkacsoportok számára asztali, illetve álló környezetben.
• Fejlett biztonsági funkciók, például rendszerellenőrzés induláskor 

és Syslog-adatok külső felekkel való SIEM-integrációhoz. 
• A tanúsítványok automatikus frissítése véd a rosszindulatú 

támadásoktól.
• A továbbfejlesztett kezelőfelület a felhasználói beállításokhoz és 

a munkafolyamatokhoz igazodik.
• Az internethez való csatlakozást követően a PDF-fájlok a 

böngészőből is kinyomtathatók. 
• A kompakt, konzol típusú váz könnyedén irodai asztal mellé állítható.
• Megnövelt mobilkapcsolatokkal való kompatibilitás és Wi-Fi mint 

alapfunkció.
• A beégetési technológiák, a CS toner és az innovatív alvó 

üzemmód funkcióinak segítségével csökkenthető az általános 
energiafogyasztás.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Nyomtatási sebesség (A4-es méret, fekete-fehér):  

25–35 lap/perc
• Szkennelési sebesség: 100 kép/perc

• Lapleíró nyelvek: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi

• Formátum: színes, A4-es méretű
• Papírkazetták maximális száma: 4
• Bemenő papírkapacitás: 2300 lap
•  Befejezési lehetőségek: szétválogatás, csoportosítás, 

eltolás, tűzés 
• ADF kapacitása: 100 lap
• ADF típusa: másolóüveg és DADF
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SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

* Az alap szolgáltatások közé tartozik a DMS  
(Device Management Service eszközkezelő szolgáltatás) 
és a Break Fix.

ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen 
minimális hardverigény mellett, 
a UFOE-megoldást tartalmazó 
beágyazott szoftverrel, valamint 
teljes körű készülékkarbantartást és 
-támogatást kínáló szolgáltatásokkal.* 

TOVÁBBFEJLESZTETT

Növelje teljesítményét a befejezési 
lehetőségekhez és a biztonsági 
bővítményekhez, például a Data 
Removal Service adateltávolító 
szolgáltatáshoz hasonló fejlesztésekkel. 
A uniFLOW Online segítségével olyan 
felhőalapú lehetőségek bővítését 
lehetővé tevő megoldások közül 
választhat, mint a Google-fiókkal 
történő közvetlen speciális szkennelés.

EGYEDI

Válasszon személyre szabott 
megoldásokat vállalkozása bármilyen 
jellegű igényéhez, és szabaduljon meg 
a nyomtatás kezelésével járó terhektől. 
Egyeztessen a Canon szakértőivel, akik 
egyedi megoldásokkal és menedzselt 
szolgáltatásokkal nyújtanak segítséget 
sokféle követelmény teljesítéséhez.

SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

  BIZTONSÁG

•  Induláskor a készülék a fokozott biztonság érdekében 
rendszerellenőrzést végez a nem engedélyezett módosítások 
megtalálására.

• A Syslog funkció valós idejű biztonsági információkat biztosít, 
amelyek ezt követően külső féltől származó SIEM-megoldásokkal 
elemezhetők.

• A tanúsítványok automatikus igénylésével biztosítható, hogy a 
biztonsági tanúsítványok az egész flottára nézve mindig naprakészek.

• A HDD titkosítás a 3rd Edition készülékeken mostantól alapfunkció, 
és automatikusan titkosítja a HDD főegységében tárolt adatokat.

• A uniFLOW Online Express segítségével kiegészítő szerver igénybe 
vétele nélkül van lehetőség az eszközalapú vagy a felhőalapú 
hitelesítésre.

• Az egyes funkciókat egyedi felhasználói szinten is letilthatja a 
jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. 

• A biztonságos nyomtatás javítja a dokumentumok bizalmas kezelését. 
• Biztosítsa teljes hálózatán az adatvédelmet és biztonságot az IPsec 

segítségével, a portszűrési funkciókkal, valamint az SSL-technológiával. 

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

• Az intuitív felhasználói felület nagy méretű, érzékeny, színes 
érintőképernyője az okostelefonokhoz hasonlóan kezelhető. 

• A továbbfejlesztett kezelőfelület a felhasználói beállítások és 
preferenciák megőrzésével javítja a munkafolyamatok hatékonyságát.

• A csendes befejezési megoldások kevésbé zavarják az 
alkalmazottakat, így nem csökken a produktivitásuk. 

• A távoli diagnosztika és segítségnyújtás az állásidő és az 
informatikai kérdések megoldásával töltött idő minimalizálásával 
járul hozzá a költségek csökkentéséhez. 

• A nyomtatási feladatok visszatarthatók, a nyomtatási beállítások 
pedig az eszközön megtekinthetők és módosíthatók, így már első 
alkalommal is elérhető a kívánt eredmény. 

• A távoli és központi flottakezelés leegyszerűsíti a készülékek és 
flották informatikai kezelését.

  KOMPAKT KIALAKÍTÁS

• A kompakt, konzol típusú váz könnyedén irodai asztal mellé állítható.
• Az egyszerű komponensekből álló elrendezés, például az ITB 

eltérésszabályozó fejlett mechanizmusa még kisebb méretet tesz 
lehetővé.

• A fixálóegység elemei az egység méretének csökkentése érdekében 
kisebbek lettek.

• A telepítés helyére vonatkozó kevesebb korlátozásnak 
köszönhetően optimálisan az irodai környezetekbe illeszthető.

  MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

• A továbbfejlesztett mobil lehetőségek támogatják az irodai 
munkafolyamatokban bekövetkező változásokat.

• Megnövelt mobilkapcsolatokkal való kompatibilitás és Wi-Fi mint 
alapfunkció, valamint az okostelefonokról, táblagépekről és hasonló 
eszközökről való közvetlen nyomtatás.

• A BLE funkció a mobileszközök címjegyzékeiben található 
címzetteket a nyomtatóba importálja, a beállításokat, például az 
üzenet tárgyát és szövegét pedig elküldi a nyomtatónak.

• Az NFC funkció a mobileszközökön, valamint a Canon PRINT 
Business alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára az 
okostelefonról történő nyomtatást és nyomtatóválasztást.

• A nyomtatási feladatok beállításai az eszköz vezérlőpaneljének 
nyomtatási feladatokat tartalmazó listájából, vagy pedig a Canon 
PRINT Business alkalmazás távoli nyomtatásindítás funkciójával 
módosíthatók.

• A Mopria®/Google Cloud Print támogatása.

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS

• A felhőalapú uniFLOW Online Express dokumentumkezelési 
rendszerrel való szoros integráció egy internetalapú központi 
rendszeren keresztül biztosít sokféle követési és jelentéskészítési 
lehetőséget.

• Együttműködés üzleti alkalmazásokkal és a külső felhőrendszerekkel. 
• A Canon MEAP platformja a uniFLOW* szoftverhez hasonlóan több 

más, hasznos szkennelő- és dokumentumkezelő szoftver integrálási 
lehetőségével biztosítja a folyamatoptimalizálást.

Az imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition egy intuitív multifunkciós nyomtatókból álló termékcsalád, amely a munkamenetek hatékonyságának korszerűsítésével egyidőben a maximális biztonságról is 
gondoskodik vállalkozása számára. A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az egész portfólióban 
fokozott felhasználói élményt nyújt.

*Nem alapfunkció.


