
BIZTONSÁG ÉS DIGITALIZÁCIÓ
OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS PÁRATLAN FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY AZ INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 sorozat
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SZERVIZELHETŐSÉG

FENNTARTHATÓSÁG

A vállalkozások jövője digitális. A Canon imageRUNNER ADVANCE DX a multifunkciós okoseszközök új generációja, 
melyet arra terveztek, hogy támogassa és felgyorsítsa a digitális transzformáció minden lépését. A Canon 
imageRUNNER ADVANCE hagyományain alapuló készülékben a legkorszerűbb technológia és szoftver együtt biztosítja 
a tartalomközpontú munkafolyamatok digitalizálását, automatizálását és optimalizálását. Mint mindig, folyamatosan 
fejlesztjük technológiánkat, hogy Ön biztonságosan és magabiztosan használhassa Canon készülékeinket.

A Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6800 sorozat gyors és megbízható nyomtatást és szkennelést, intuitív 
munkafolyamatokat, valamint hatékony dokumentumfeldolgozást biztosít. Tökéletes oktatási és jogi piacokra, a 
biztonságos és fenntartható készülékek az egyszerű szervizelhetőséggel pedig minimalizálják az állásidőt és a szolgáltatási 
költségeket. Továbbá az alacsonyabb energiafogyasztásnak és a csendes működésnek köszönhetően a készülékek 
zökkenőmentesen illeszkednek a hibrid munkakörnyezetbe. Az uniFLOW Online Express az alapfelszereltség részét képezi, 
és központi nyomtatáskezelést, valamint felhőalapú csatlakozási lehetőséget tesz lehetővé, amellyel bárhonnan, bármikor, 
bármilyen készülékről elérheti dokumentumait.

FELHŐALAPÚ 
CSATLAKOZÁS PRODUKTIVITÁS



imageRUNNER ADVANCE DX 6800 sorozat

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS 

• Az alapfelszereltség részét képező, felhőalapú uniFLOW 
Online Express (uFOE) szoftver egyedüli integrált megoldást 
kínál a nagyobb eszközbiztonság és az egyszerű 
nyomtatáskezelés érdekében.

• A továbbfejlesztett felhőalapú csatlakozási lehetőségek révén 
bárhonnan elérhetők a készülék szkennelési és nyomtatási 
funkciói, melyeket az újrahasznosítható nyomtatási 
formátumok tesznek igazán könnyen használhatóvá.

• A Canon MEAP platformja adatkinyerési és output 
management megoldásokkal, valamint számos alkalmazással 
(például uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print by 
Microsoft és Canon PRINT Business) segíti a folyamatok 
optimalizálását. 

  BIZTONSÁG

• Az indulás során elvégzett rendszerellenőrzés és a McAfee 
Embedded Control szoftver kombinációja valós időben 
biztosítja az eszköz funkcióinak biztonságát a 
készülékszoftver és az alkalmazások manipulálása ellen

• Az SSD-n történő adattárolásnak és a felhőalapú biztonsági 
mentésnek köszönhetően a készülék beállításai gyorsan 
visszaállíthatóak

• A frissített TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) modul az 
alapfelszereltség részét képezi, mellyel biztonságosan 
tárolhatja titkosítási kulcsait (pl. jelszavakat), és megóvhatja 
készülékét a külső támadásoktól

• Állítson be eszközhitelesítést, kéttényezős hitelesítést és 
eszközfunkció-korlátozást az eszköz- és felhőalapú biztonság 
fokozásához.

• A uniFLOW Online* verzióval még biztonságosabb 
nyomtatás, mobil nyomtatás és vendégek számára 
használható nyomtatás lesz elérhető bármely eszközről

• A kategóriájában a legjobb nyomtatási sebesség és az innovatív 
szkennelési technológia kiemelkedő produktivitást tesznek lehetővé

• A továbbfejlesztett befejező lehetőségek és a még több papírtípus 
támogatása jobb médiakezelést és gyártási minőséget biztosítanak

• Az olyan funkciókkal, mint például a személyre szabott felhasználói 
idővonal és a mikroorganizmusok ellen védő bevonat (opcionális), vagy a 
mobilnyomtatás és szkennelés a Canon PRINT Business alkalmazáson 
keresztül, biztonságosan és kényelmesen dolgozhat hibrid környezetben

• Az eszköz megbízhatóságát a jobb szervizelhetőség, a gyors telepítés és 
az egyszerű karbantartás biztosítja

• Az automatizált szkennelési, keresési és tárolási munkafolyamatok 
hatékonyan digitalizálják a dokumentumokat olyan alkalmazásokkal 
együttműködve, mint a OneDrive, a SharePoint, a Concur és a Dropbox

• A uniFLOW Online Express (uFOE) felhőalapú szoftver segít fenntartani a 
folyamatos termelékenységet a hibrid munkavégzés során

• A csendesebb nyomtatás és szkennelés csökkenti a környezetre gyakorolt 
hatást, és kevesebb zavaró zajjal jár a munkahelyi környezetben

• A McAfee Embedded Control szoftver a többi biztonsági funkció mellett 
maximális nyugalmat és teljeskörű védelmet biztosít dokumentumai, a 
hálózat és az eszközök számára

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: fekete-fehér, A3-as méretű
• Papíradagolási kapacitás (max.): 6350 lap
• Bemelegedési idő: legfeljebb 4 mp (Gyorsindítás 

üzemmód)
• Befejező lehetőségek: leválogatás, csoportosítás, 

ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, 
eco tűzés, igény szerinti tűzés

• Támogatott fájltípusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és 
XPS

• Nyomtatási sebesség: 60–70 lap/perc (A4)
• Szkennelési sebesség: 270 kép/perc (A4)

• Nyomtatónyelvek: UFR II, PCL6, Adobe® 
PostScript 3™ (opcionális)

• Nyomtatási felbontás: 1200×1200 dpi

  PRODUKTIVITÁS 

• Gyors nyomtatás és szkennelés, akár 70 lap/perces 
nyomtatási és 270 kép/perces szkennelési sebességgel

• Az első nyomat gyors elkészülési ideje minimálisra csökkenti 
a felhasználók által érzékelt állásidőt, és javítja a nyomtatási 
és szkennelési munkák termelékenységét

• A digitális transzformációban olyan felhőalapú funkciók 
támogatják, mint például a uniFLOW Online* Filing Assist 
szolgáltatása, mely automatikus dokumentumiktatást kínál

• A minimális eszközinterakciót támogató funkciók, amelyek 
leegyszerűsítik a gyakran használt folyamatokat, és 
rugalmas, hibrid munkavégzést biztosítanak a 
termelékenység fenntartásához, a Canon PRINT Business 
alkalmazáson vagy a kezelőfelület integrált idővonalán 
keresztül érhetők el

• A csíkmentesség, a többlapos behúzás érzékelése és az üres 
oldalak eltávolítása mind-mind hozzájárul a feldolgozási idő 
csökkentéséhez és a beolvasási teljesítmény javításához

• Kötegelve szkennelhet különböző méretű, de azonos 
szélességű dokumentumokat (A3, A4, A4R és A5) a kisebb 
és vegyes papírtípusok nagyobb támogatásának 
köszönhetően

• A továbbfejlesztett eco tűzés befejező lehetőség csökkenti a 
dokumentumok előkészítési és kezelési idejét

• A készülék személyesen történő működtetése iránt felmerülő 
aggodalmak enyhítése érdekében – a felhasználói élmény 
romlása nélkül – opcionális mikroorganizmusok ellen védő 
bevonattal látjuk el** a készülékek leggyakoribb érintési 
pontjait

• Az Instant Stapler tartozékkal növelheti a munkafolyamat 
termelékenységét, így akár 50 oldalt tűzhet össze fizikai 
érintés nélkül: kis méretű, így elfér a készülékek, illetve 
íróasztalok tetején, az iroda, otthona vagy a közösségi 
munkaterek bármely pontján.

 

MEGJEGYZÉS – Bizonyos funkciók csak az imageRUNNER ADVANCE DX és a uniFLOW Online kombinációjával érhetők el

*A uniFLOW Online készülékalapú felhő-előfizetésként érhető el a dokumentum-előállításhoz és adatkinyeréshez. Az üzleti igények alapján a felhasználóknak a uniFLOW Online rendszerrel számos speciális előnyben lehet részük, mint 
például a fokozott biztonság felhasználóhitelesítési módszerekkel. Személyre szabott munkafolyamatok a termelékenység növelése érdekében. Kevesebb hulladék az eszköznél elindított feladatoknak köszönhetően. Intuitív, felhőalapú 
irányítópult a valós idejű adatok felhasználásához. Nagyobb fokú felügyelet a hozzáférés és a használat felett a nyomtatási költségek csökkentése érdekében.
**A bevonat felvitelét ajánlott szervizmérnökre bízni.
***Az iR-ADV DX 6700 sorozathoz képest

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatása egyetlen, integrált megoldásban egyesíti vezető hardveres és szoftveres termékeinket, 
hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a nyomtatásvezérlő szolgáltatást és a Workspace Collaboration megoldásokat, 
hogy átláthatóvá és irányíthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

  FENNTARTHATÓSÁG 

• A motor rövidebb működtetési idejével és vezérlésével az 
energiafogyasztás csökkenthető, így energiát takaríthat meg

• A továbbfejlesztett tonertechnológia alacsonyabb 
olvadáspontot biztosít, így a készülék aktív állapotban 
kevesebb energiát fogyaszt

• A készülék súlyának*** 43%-os csökkentésével kevesebb 
alapanyagra van szükség a gyártás során, így ezáltal a 
szállítási előírások is csökkennek

• A zavaró működési zajt hangszigeteléssel és csökkentett 
rázkódással minimalizáljuk

• A hulladékmennyiség csökkentése kiváló minőségű, hibátlan 
szkenneléssel, beleértve a digitális kiigazítást és a speciális 
foltmentes üveget is

• Váltson kapocsmentes fenntartható nyomtatásra az eco 
tűzéssel, mellyel akár 10 lapot tűzhet össze (A3 és A4 52 g/m² to 
64 g/m²)

  SZERVIZELHETŐSÉG

• Csökkentse költségeit és növelje az eszközök rendelkezésre 
állását a gyakran cserélt hardveralkatrészek innovatív 
fejlesztései révén, amelyet fejlődő imageRUNNER ADVANCE 
DX portfóliónk részeként kínálunk

• A fogyóeszközök élettartamára vonatkozó előrejelzésekkel 
az alkatrészek szabályosan cserélhetőek, ezáltal a 
szolgáltatási költségek csökkenthetőek

• A szigetelt és légnyomásos (IAP) tonertartály cseréje 
nagyobb tisztasággal és egyszerűbben kivitelezhető 
technikusi segítség nélkül és maszatmentesen

• A felhasználói útmutatók elérhetők mobileszközről QR-kód 
segítségével az érintőképernyőn keresztül

• A készülékek kisebb tömege csökkenti a telepítési időt, így a 
felhasználók gyorsabban elkezdhetik használni azokat
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