
A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA  
A MODERN HIBRID IRODÁHOZ
Hibrid irodai környezetre tervezve, kiemelkedő eszközállományon belüli felhasználói élménnyel, valamint  
a nyomtatási és informatikai rendszerekbe történő egyszerű integrációval.
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  PRODUKTIVITÁS

• Digitalizálja gyorsan papíralapú dokumentumait a 
gyors egymenetes, kétoldalas szkennelés segítségével.

• Növelje a hatékonyságot automatizált 
folyamatokkal, valamint intuitív szkennelési,  
tárolási és keresési munkafolyamatokkal.

• A natív Microsoft Universal Print segítségével 
egyszerűen nyomtathat a felhőből.

• Készítsen kereshető szövegű dokumentumokat úgy, 
hogy az eredeti papíralapú verziót elektronikus adattá 
konvertálja az OOXML – fájlküldés funkciójával.

• A papírhordozók széles skálájának támogatása 
(A6-os méret is) megoldást jelent a leterhelt irodák 
számára.

  FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY 

• A nagy, 17,8 cm-es színes érintőképernyő egy 
okostelefonhoz hasonlóan működik, használata 
egyszerű.

• Gyorsítsa fel napi feladatait a kijelzőpanel testre 
szabásával, mely több felhasználó számára  
is beállítható.

• Csökkentse minimálisra az eszközökkel való fizikai 
interakciót az egyérintéses vezérlés segítségével.

• Az idővonal elmenti a legutóbbi 9 műveletet,  
így gyorsan el tudja végezni a gyakran használt 
feladatokat.

• A továbbfejlesztett vizuális üzenetek funkció 
biztosítja az átláthatóbb és egyszerűbb használatot.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS 

• Teljes uniFLOW-kompatibilitás a 
nyomtatásmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

• Egyetlen integrált felhőalapú megoldás biztosítja 
az intelligens auditálást, költségtervezést  
és jelentéskészítést.

• A mobileszköz-csatlakoztathatóságnak köszönhetően 
bárhonnan nyomtathat közvetlen iOS-kapcsolattal.

  BIZTONSÁG

• A beágyazott McAfee-védelem biztosítja a 
fenyegetések és adatvesztés elleni védelmet, 
hiszen blokkolja az illetéktelen applikációkat.

• A TLS 1.3 támogatás javított biztonsági protokollal 
és erős adattitkosítással biztosítja az adatvédelmi 
jogszabályoknak való megfelelést.

• A SIEM (biztonsági információk és eseménykezelés) 
technológia támogatja a fenyegetések valós időben 
történő észlelését, valamint a biztonsági 
incidensekre való reagálást.

• A kettős hálózat – vezetékes/vezetékes – segít 
megelőzni a biztonságos, illetve személyes 
használatra szánt hálózatokhoz való illetéktelen 
hozzáférést, valamint stabil kapcsolatot kínál,  
az eszköz helyzetétől függetlenül.

• A Biztonságos nyomtatás és a Titkosított PDF 
funkciókkal biztosíthatja dokumentumai és adatai 
bizalmas jellegét.

  VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 

• Kezelje központilag a nyomtatási beállításokat  
és az eszközhasználat-elemzést a uniFLOW 
nyomtatásmenedzsment megoldásaival.

• Növelje maximális szintre eszköze üzemidejét,  
és optimalizálja a fogyóeszközöket távoli 
diagnosztikával, a számlálóértékek automatizált 
leolvasásával, valamint a fogyóeszközök nyomon 
követésével, az e-Maintenance rendszeren keresztül.

• A „Content Delivery System” automatikusan 
kézbesíti a firmwarefrissítéseket a biztonság 
fenntartása érdekében.

• A Távkezelő szoftverkészlettel távolról férhet hozzá 
az eszköz rendszerének funkcióihoz.

• Az iWEMC segítségével egyszerűen kezelheti, 
felügyelheti és vezérelheti a több hálózatra 
csatlakoztatott nyomtatókat.

  FENNTARTHATÓSÁG

• Csökkentse minimálisra a papír- és tonerpazarlást 
azáltal, hogy a nyomtatás kényszerített szüneteltetése 
segítségével módosítja a nyomtatási beállításokat.

• Az alacsony energiafogyasztás csökkenti 
üzemeltetési költségeit

• Csökkentse le még jobban a papírhasználatot  
a felhőalapú együttműködésnek köszönhető 
automatizált és digitalizált folyamatok segítségével.

SZOLGÁLTATÁSOK

SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

• Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció 
• 17,8 cm-es (7 hüvelyk) LCD színes érintőképernyő 
• Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4) 
• Nyomtatási felbontás: max. 1200×1200 dpi
• Szkennelési sebesség: max. 150 kép/perc egymenetes 

szkenneléssel
• Mobil - és felhőalapú nyomtatás: AirPrint, Mopria,  

Canon PRINT Business és uniFLOW Online
• Kettős hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos  

csatlakoztatási lehetőség 
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap
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• Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax funkció 
• 17,8 cm-es (7 hüvelyk) LCD színes érintőképernyő 
• Nyomtatási sebesség: 33 lap/perc (A4)
• Nyomtatási felbontás: max. 1200×1200 dpi
• Szkennelési sebesség: max. 150 kép/perc egymenetes 

szkenneléssel 
• Mobil - és felhőalapú nyomtatás: AirPrint, Mopria,  

Canon PRINT Business és uniFLOW Online
• Kettős hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos  

csatlakoztatási lehetőség
• Max. bemeneti papírkapacitás: 2300 lap
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Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen a 
uniFLOW, Microsoft Universal Print 
megoldást tartalmazó beágyazott 
szoftverrel, valamint más teljes körű 
készülékkarbantartást - és támogatást 
kínáló szolgáltatásokkal.

ALAP

Válasszon személyre szabott szolgáltatást, 
amely üzleti igényeihez alkalmazkodva 
szabadítja meg a nyomtatásmenedzsment 
terhei alól. Speciális követelményeivel 
kapcsolatban egyeztessen a Canon 
szakértőivel, akik megtalálják az Önnek 
legmegfelelőbb megoldást.

EGYEDI

A felhőalapú funkciók bővítési lehetősége 
a uniFLOW-val, a Canon átfogó 
nyomtatásmenedzsment rendszerével 

TOVÁBBFEJLESZTETT


