
KOMPAKT SZÍNES, A3-AS MÉRETŰ MULTIFUNKCIÓS 
KÉSZÜLÉK NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, ÁTFOGÓ 
DOKUMENTUMKEZELÉSI LEHETŐSÉGEKKEL 
Ezeknek a kompakt kialakítású és biztonságos, a produktivitás, a biztonság és a csatlakoztathatóság javítása 
érdekében kifejlesztett, A3-as méretű multifunkciós készülékeknek köszönhetően vállalata felkészülten nézhet 
szembe a jövővel.
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SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

  BIZTONSÁG 

• A 3rd Edition újdonságai, mint a tanúsítványok automatikus 
igénylése és a SIEM-rendszer integrációja segítenek a hálózat 
biztonságának megőrzésében.

• Az indulási folyamat során a készülék a boot kód, az operációs 
rendszer, a készülékszoftver és a MEAP alkalmazások módosítására 
vonatkozóan rendszerellenőrzést végez.

• 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

• A továbbfejlesztett kezelőfelület funkciói az előző felhasználói profil 
beállításainak és preferenciáinak megőrzése révén személyes 
élmény megteremtését és az egyes munkafolyamatok 
szükségleteinek teljesítését teszik lehetővé.

• A kompakt kialakítás 25,6 cm-es (10,1 hüvelykes) érintőpanelje a 
megfogás, az elhúzás és az áthúzás lehetőségével biztosít gyorsabb 
és intuitívabb élményt a felhasználóknak.

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

• Álló készülékeket használó munkacsoportoknak.
• Fejlett biztonsági alapfunkciók, például rendszerellenőrzés induláskor, 

Syslog-adatok külső felekkel való SIEM-integrációhoz, valamint a 
tanúsítványok automatikus frissítése. 

• Növelje a produktivitást az intuitív tervezésű és testreszabható 
kezelőfelülettel.

• A felhasználók automatikusan hozhatnak létre professzionális 
megjelenésű füzeteket vagy kész dokumentumokat.

• Jobb mobil lehetőségek a BLE, a Wi-Fi, az NFC és a Canon PRINT 
Business alkalmazás révén.

• A készülék a V² (Vivid & Vibrant) képalkotási technológiát használja, 
ezzel biztosítva, hogy újra és újra lenyűgöző dokumentumokat 
lehessen létrehozni, amelyek kitűnnek a többi dokumentum közül.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: színes, A3-as méretű
• Papírkazetták maximális száma: 4
• Bemenő papírkapacitás: 2300 lap
•  Befejezési lehetőségek: szétválogatás, csoportosítás, 

eltolás, tűzés, füzet, lyukasztás, kapocsmentes tűzés, 
igény szerinti tűzés

• DADF kapacitása: 150 lap
• DADF típusa: másolóüveg és DADF vagy másolóüveg és 

RADF 

• Nyomtatási sebesség (A4-es méret, színes):  
20–30 lap/perc 

• Szkennelési sebesség: 160 kép/perc

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

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

• A mozgásérzékelő-technológia ébreszti fel a készüléket a készenléti 
üzemmódból.

• Kényelmes, igény szerinti tűzés funkció.
• Szkennelés közben automatikusan eltávolítja az üres oldalakat.
• A beszkennelt dokumentumokat kereshető PDF, Microsoft®. 
• Word és Microsoft® PowerPoint fájlokká alakíthatja. 

A gyors egymenetes szkennelés (DADF) a papíralapú 
dokumentumok egyszerű beolvasásában, míg az olyan 
hordozókezelési lehetőségek, mint a többlapos behúzás érzékelése, a 
dokumentumok digitalizálási eljárásának felgyorsításában segítenek.

• Az Apple Airprint® és a Mopria® rendszerekhez hasonló ipari 
szabványok támogatása.

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

  MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG 

• A Canon PRINT Business alkalmazás megkönnyíti a készülékek 
távoli módosítását és kiválasztását, valamint az azokkal való távoli 
nyomtatást.

• Mostantól a kis fogyasztású Bluetooth (BLE) támogatása is 
kiválasztható, így a készülékek rendkívül kis teljesítményfelvétel 
mellett képesek a kommunikációra. 

• Az opcionális kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) támogatása.
• A Mopria/Google Cloud Print támogatása..

  KOMPAKT KIALAKÍTÁS

• A felhasználó-központú formátum megoldást jelent a költségek és a 
helyigény okozta korlátozásokra.

• A kompakt finiser és az opcionális lyukasztóegység a 
helytakarékosságot szem előtt tartva a készülék belsejében 
helyezkedik el.

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS

• A uniFLOW Online Express biztonságos felhőalapú hitelesítéssel 
óvja meg a hálózati eszközöket. 

• A telepítés gyorsabb és egyszerűbb, mivel a felhőben található 
adatok mostantól a készüléken is alkalmazhatók.

• Az MDS Cloud szolgáltatás az összegyűjtött működési adatokat 
rendszerezetten jeleníti meg a rendszergazda számára.

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.


