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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. 

A Canon imageRUNNER ADVANCE DX C478 sorozat gyors és hatékony A4-es színes multifunkciós készülékeket kínál a dokumentumok 
digitalizálásának és a digitális munkafolyamatoknak a felgyorsításához. A készülék környezettudatos működése jobb fenntarthatóságot biztosít, 
és a hibrid irodai igényeknek megfelelő kivitele egyszerű készülékkarbantartást és kompakt kialakítást kínál. A többfunkciós tonerkazetta növeli 
a készülék rendelkezésre állását, míg a kis helyigény révén kényelmesen beleillik még az olyan irodai környezetbe is, ahol kevés a hely. 

A fejlett utófeldolgozási lehetőségek és az innovatív technológiák áramvonalas munkafolyamatokkal segítik elő termelékenységet.  
A készülék és az adatok biztonságáról a többek között a McAfee Embedded Control által biztosított titkosítás gondoskodik.  
A uniFLOW Online* verzióra történő frissítés tovább javítja a felhőalapú kapcsolatot és a dokumentumok digitalizálását.
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imageRUNNER ADVANCE DX C478 sorozat

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS 

• A címjegyzékek, eszközbeállítások és információk felhőalapú 
biztonsági mentése gyors helyreállítást tesz lehetővé 
adatvesztés esetén

• Biztonságos együttműködés és újrahasználható 
dokumentum-formátumok elérése bárhonnan, bármikor, 
bármilyen eszközről

• A felhőalapú uniFLOW Online Express az alapfelszereltség 
része, amely leegyszerűsíti a nyomtatásmenedzsmentet és 
növeli az eszközbiztonságot

• Csökkentse az ismétlődő manuális feladatokat, és javítsa a 
munkafolyamatokat a uniFLOW Online* fejlett funkcióival, 
mint például az Filing Assist

• Optimalizálja munkafolyamatait az integrált 
dokumentumrögzítési és output management 
alkalmazásokkal, például a uniFLOW Online*, az AirPrint,  
a Mopria, a Universal Print by Microsoft és a Canon PRINT 
Business alkalmazással 

  FENNTARTHATÓSÁG

• A csendes ADF-működés minimálisra csökkenti az irodai 
zajokat, így ideális hibrid munkakörnyezetekhez

• A digitális munkafolyamatok támogatják a papírmentes vagy 
csekély papírmennyiséget felhasználó irodákat

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

• Az alacsony energiafogyasztás és a csökkentett károsanyag-
kibocsátás csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és az 
üzemeltetési költségeket

• A teljes körű biztonság magában foglalja a titkosított SSD-n történő 
adattárolást, a TPM 2.0 technológiát és a McAfee Embedded Control 
szoftvert a dokumentumok, a hálózat és az eszköz védelme érdekében

• A pontos, nagy sebességű szkennelést a Canon innovatív papíradagoló 
mechanizmusa és foltmentes üvege segíti elő

• A digitális munkafolyamatok lehetővé teszik a dokumentumok hatékony 
és intuitív beolvasását, keresését, tárolását és megosztását az OneDrive, 
SharePoint, Concur és Dropbox alkalmazások segítségével

• Az egyszerű készülékkarbantartás csökkenti az állásidőt a többfunkciós 
tonerkazettának, a fogyóeszközök élettartamára vonatkozó előrejelzésének 
és a felhasználói karbantartási videóknak köszönhetően

• Az alapkivitelben biztosított felhőalapú uniFLOW Online Express megoldás 
segítségével központilag kezelheti a nyomtatási beállításokat és az 
eszközhasználat-elemzést

• Biztonságos együttműködés és hozzáférés az újrahasználható 
dokumentumformátumokhoz bárhonnan a továbbfejlesztett  
felhőalapú csatlakozási lehetőségekkel

• Az alacsony energiafogyasztással és csökkentett károsanyag-kibocsátással 
elért mérsékeltebb környezeti hatás megfelel a fenntarthatóságra és 
költségekre vonatkozó igényeknek

• A csendes ADF-működés minimálisra csökkenti az irodai zajokat a hibrid 
munkakörnyezetekben

• A kompakt, akár asztalon, akár a padlóra állítva elhelyezhető kivitelnek 
köszönhetően bárhol kényelmesen elfér

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: színes, A4-es méretű
• Papíradagolási kapacitás (max.): 2100 lap
• Bemelegedési idő: legfeljebb 4 mp  

(Gyorsindítás üzemmód)
• Befejezési lehetőségek: szétválogatás, 

csoportosítás, eltolás*, tűzés* (*csak a C478iZ esetén)

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

• Nyomtatási sebesség: 47 lap/perc (A4)
• Szkennelési sebesség: 190 kép/perc (A4)

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

• Nyomtatási felbontás: 600×600 – 1200×1200

  PRODUKTIVITÁS 

• Csökkentse az állásidőt az egyszerű készülékkarbantartás 
révén, melyben a többfunkciós tonerkazetta, a fogyóeszközök 
élettartamának előrejelzése és felhasználói karbantartási 
videók is segítenek

• Az innovatív papíradagoló mechanizmus és az üres oldalak 
automatikus eltávolítása funkció gyors, kiváló minőségű 
beolvasást tesznek lehetővé 190 kép/perc (A4) sebességgel

• Az automatizált szkennelési, tárolási és keresési 
munkafolyamatok javítják a felhasználói élményt, a folyamat 
sebességét és pontosságát

• A hatékony dokumentumkezelés a többször használható 
formátumok, a vonalkód-adatokból származó automatikus 
fájlnevek, az Office-formátumok konvertálása, valamint az 
IRIS funkcióval ellátott felhő- és eszközalapú OCR révén 
valósul meg 

• Alkalmas nagy termelékenységű környezetekhez, például 
oktatási vagy állami intézmények, illetve ügyvédi- és 
ingatlanirodák számára

 
  BIZTONSÁG 

• A titkosított SSD-n történő adattárolás biztosítja az adatok 
bizalmas kezelését és biztonságát

• A teljes körű biztonság az IPsec és a tűzfal funkciókat is 
magában foglalja a külső támadások elleni védelem 
érdekében

• A McAfee Embedded Control és az indulás során elvégzett 
rendszerellenőrzés szintén minimalizálják az eszköz 
biztonsági réseit

MEGJEGYZÉS – bizonyos funkciók csak az iR-ADV DX és 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 vagy nagyobb fokú felügyelet a hozzáférés és a használat felett a nyomtatási költségek csökkentése érdekében.

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.

• Az eszközhitelesítés, a kétfaktoros hitelesítés és az 
eszközfunkciók korlátozása megbízhatóan szabályozza a 
felhasználók hozzáférését az eszközön és a felhőben

• A TPM 2.0 erősebb titkosítási technológiát biztosít a 
kritikus adatok védelme érdekében

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

  SOKOLDALÚ KIVITEL

• Az olyan beépített funkcióknak, mint amilyen a 
felhasználók hitelesítésére szolgáló IC-kártyaolvasó, az 
eszköz teljes körű biztonsági funkcionalitást kínál, nincs 
szükség további kiegészítők csatlakoztatására

• A kompakt kialakítás feltűnésmentesen illeszkedik 
bármilyen típusú térbe, legyen szó akár asztali, akár 
padlóra állított kialakításról
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