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SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

  BIZTONSÁG

• 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. 

• A HDD titkosítás mostantól alapfunkció, és automatikusan titkosítja a HDD 
főegységében tárolt adatokat. 

• 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. 
• A tanúsítványok automatikus igénylése és a SIEM-rendszer integrációja 

szintén segít a hálózati nyomtatók biztonságának megőrzésében. 

  PRODUKTIVITÁS

•  Intuitív felhasználói felület nagy méretű, érzékeny, színes érintőképernyővel, 
amely az okostelefonokhoz hasonlóan kezelhető.

• Az első példány elkészülési ideje (FCOT) az előző modellekhez képest 
rövidebb.

• A készüléket alvó üzemmódból egy ultrahangos mozgásérzékelő ébreszti fel.
•  A kényelemről igény szerinti tűzési funkció gondoskodik.
• Az üres oldalak eltávolítása szkennelés közben alapfunkció.
• A beszkennelt dokumentumok kereshető PDF, Microsoft® Word és 

Microsoft® PowerPoint fájlokká alakítása kényelmes használatot garantál.
• A gyors egymenetes szkennelés (DADF) a papíralapú dokumentumok 

egyszerű beolvasásában, míg az olyan hordozókezelési lehetőségek, mint a 
többlapos behúzás érzékelése, a dokumentumok gyors digitalizálásában 
segítenek.

• A biztonságos mobil nyomtatás alapfunkció.
• Vendégek részére kialakított nyomtatás a Direct Connection közvetlen 

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

támogatása.

  INTEGRÁLT MŰKÖDÉS

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

• Külső felektől származó további alkalmazások, például Papercut és eCopy.
• Együttműködik olyan felhőalapú üzleti alkalmazásokkal és külső 

rendszerekkel, mint a Google Drive™, az Evernote® és a Dropbox.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: színes, A3-as méretű
• Papírkazetták maximális száma: 5
• Bemenő papírkapacitás: 6350 lap
• Befejezési lehetőségek: szétválogatás, 

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

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

• Nyomtatási sebesség (A4-es méret, színes): 
35–60 lap/perc

• Szkennelési sebesség: 160 kép/perc

• Lapleíró nyelvek: UFRII, PCL6,  
Adobe PostScript 3

• Opcionális: beágyazott EFI Fiery
• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi

• Álló készülékeket használó nagy munkacsoportoknak és részlegeknek.• Fejlett biztonsági funkciók, például rendszerellenőrzés induláskor, Syslog-adatok külső felekkel való  
SIEM-integrációhoz, valamint a tanúsítványok automatikus frissítése a rosszindulatú támadások elleni védelemért.• A CS (következetesen stabil) toner nagy mennyiségű nyomtatási feladatok esetén is kiváló képminőséget garantál.• Növelje a produktivitást az intuitív tervezésű és testreszabható kezelőfelülettel.• A felhasználók automatikusan hozhatnak létre professzionális megjelenésű füzeteket vagy kész dokumentumokat.• Az opcionális Fiery-alapú imagePASS-P2 vezérlő javítja a feldolgozást, a feladatok kezelését, a munkafolyamatok 
automatizálását és a pontos színvisszaadást.• Internetes hozzáférés és PDF-fájlok nyomtatása a böngészőből.• A uniFLOW Online Express felhőalapú dokumentumkezelése alapfunkció.

• A Canon MEAP platformja a uniFLOW szoftverhez hasonlóan több más, 
hasznos szkennelő- és dokumentumkezelő szoftver integrálási 
lehetőségével biztosítja a folyamatoptimalizálást. 

• A Canon eszközmenedzsment megoldásai (iWMC) a teljes eszközpark 
tekintetében központi irányítást biztosítanak a felhasználó számára, legyen 
szó akár az eszközök frissítéséről, az eszközállapot és fogyóeszközök 
ellenőrzéséről, a távoli eszközkikapcsolásról, a számlálóállás rögzítéséről 
vagy a címjegyzékek és illesztőprogramok kezeléséről. 

• A problémamentes integráláshoz olyan ipari és hálózati szabványokat 
támogat, mint pl. a PCL és az Adobe PostScript.

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

• Az új 3rd Edition egyik funkciója az integrált gyorsmenüvel rendelkező, 
továbbfejlesztett kezelőfelület. 

• A felhasználók nyomtatás közben vizuális üzeneteket kapnak.
• Megnövelt kapacitás a címjegyzék névjegyeinek regisztrálásához és 

szerkesztéséhez. 
• A csendes befejezési megoldások kevésbé zavarják az alkalmazottakat, így 

nem csökken a produktivitásuk.
• A maximális üzemidő kihasználására tervezték, a mindig rendelkezésre álló 

fogyóeszközökről az intuitív felhasználói karbantartási videók és 
állapotjelzések gondoskodnak.

• A Canon védjegyének számító megbízhatóság és technológia kiváló minőségű 
nyomtatást biztosít, amely kielégíti a túlterhelt részlegek igényeit is.

  MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

• A továbbfejlesztett mobil lehetőségek közé tartozik az androidos 
eszközöknek biztosított Mopria nyomtatási szabvány támogatása.

• A PDF/XPS közvetlen nyomtatás a Canon PRINT Business alkalmazáson 
keresztül mostantól a készülék alapfunkciója.

• A felhasználók a mobil nyomtatási feladatok beállításait az eszköz 
vezérlőpaneljén keresztül elérhető listákból is módosíthatják.

• A BLE (kis fogyasztású Bluetooth) funkció a mobileszközök címjegyzékét és 
beállításait a nyomtatóba importálja.

  KÉPMINŐSÉG

• Kiemelkedő képminőség a CS (következetesen stabil) toner átviteli hatékonysága, 
valamint a nagy kapacitású ITB (közbenső tonerszállító szalag) révén.

• A Canon élénk és tiszta V² színe az előző modellekhez képest szélesebb 
színskálát biztosít az igazán szemléletes dokumentumokhoz.

• A 1200×1200 dpi tényleges felbontás részletgazdagabb képek visszaadását 
teszi lehetővé.

• A speciális simítási eljárás (AST) az apró szövegek és a hajlított vonalak 
simítására helyezi a hangsúlyt.

• Az „alátöltéses” feldolgozás a tálca nem megfelelő igazításából adódó 
hibákat a háttérszínek, valamint a szövegek és színek átfedésével takarja el.

• A sűrűségbeállítási funkciók új algoritmussal javítják a képek minőségét.

  KÖLTSÉGKEZELÉS

• A több modul párhuzamos frissítésével és az automatikus frissítési 
funkcióval csökkenthető a szervizelésre és karbantartásra fordított idő, 
valamint az általános költségek is mérsékelhetők.

• A felhasználói aktivitás nyomon követésével átláthatóbbak a nyomtatási 
szokások.

• Felhasználónként beállítható szabályok és funkciók segítségével 
korlátozható nyomtatóhasználat az MDS Cloud szolgáltatással. 

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

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

• A hulladék az alapértelmezett beállítás szerinti kétoldalas nyomtatási, 
biztonságos nyomtatási és nyomtatás-visszatartási funkciókkal minimálisra 
csökkenthető, a nyomtatási beállítások pedig az eszközön megtekinthetők 
és módosíthatók, így már első nyomtatásra is elérhető a kívánt eredmény. 

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS

• A uniFLOW Online* egy biztonságos felhőalapú megoldás, amely minden 
meglévő eszközzel integrálható.

• A nyomtatás és a költségek könnyedén szabályozhatók. 
• A szoftver a felhasználói hitelesítést követően intuitív módon teszi lehetővé 

bárhonnan a nyomtatást és a szkennelést.

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.

HARDVER
SZOFTVER

SZOLGÁLTATÁSOK
* 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.* 

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.

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.


