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  WYDAJNOŚĆ

• Krótki czas nagrzewania umożliwia szybsze
rozpoczęcie drukowania

• Możliwość ciągłego, wysokonakładowego
drukowania na szerokiej gamie typów
i rozmiarów nośników

• Personalizacja konfiguracji wyświetlacza
pozwala zwiększyć wydajność przetwarzania
dokumentów

• Usprawnienie postprodukcji dokumentów dzięki
opcjonalnym funkcjom wykańczania, takim jak
ekologiczne zszywanie, zszywanie i dziurkowanie

  WYGODNA OBSŁUGA 

• Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej
7 cali (17,8 cm) zapewnia czytelne informacje i
umożliwia intuicyjną obsługę

• Optymalizacja procesów drukowania,
kopiowania, skanowania i wysyłania
dokumentów – obsługa jednym przyciskiem

• Łączenie wielu ustawień i przypisywanie ich do
jednego przycisku umożliwia bardzo szybkie
przetwarzanie dokumentów

• Powtarzanie poprzednich zadań po dotknięciu
jednego przycisku dzięki historii ustawień
przedstawionej na osi czasu

KILKA FAKTÓW

  ZABEZPIECZENIA 

• Ochrona danych i dokumentów dzięki szyfrowaniu 
plików PDF, wymuszonemu wstrzymaniu 
drukowania i uwierzytelnianiu użytkowników

• Wbudowane oprogramowanie McAfee
Protected Control chroni systemy urządzeń
przed nieznanymi zagrożeniami

• Bezpieczne połączenia z urządzeniami
zewnętrznymi chronią sieć i chmurę

• Usprawnione zarządzanie zabezpieczeniami
dzięki obsłudze SIEM, rejestrom inspekcji i
automatycznej aktualizacji certyfikatów

         ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ 

• Zapisywanie zeskanowanych dokumentów w
wiadomości e-mail lub w Google Drive / Google
Workspace w ramach spersonalizowanych
przepływów pracy z uniFLOW Online Express

• Funkcja Asystent Archiwizacji automatycznie
nadaje nazwy, sortuje i tworzy strukturę
folderów dla plików

• Drukowanie bezprzewodowe z urządzeń
przenośnych dzięki obsłudze Apple AirPrint
i Mopria

• Dodatkowe funkcje mobilnego drukowania i
skanowania dzięki aplikacji PRINT Business
firmy Canon

  REGULACJA I KONSERWACJA 

• Zdalna diagnostyka, automatyczny odczytów
liczników i monitorowanie stanu materiałów
eksploatacyjnych zmniejszają nakład pracy
administracyjnej

• Automatyczne aktualizacje oprogramowania
układowego zapewniają najnowsze funkcje

• Ograniczenie użytku prywatnego i
marnotrawstwa papieru oraz centralne
zarządzanie danymi logowania użytkowników
dzięki centralnemu zarządzaniu grupą urządzeń

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

• Edycja parametrów drukowanej pracy na
poziomie urządzenia pozwala zmniejszyć
marnotrawstwo papieru i tonera

• Konwertowanie dokumentów na pliki cyfrowe
minimalizuje zużycie papieru

• Opcja zszywania ekologicznego umożliwia
dodatkowe zmniejszenie zużycia materiałów
eksploatacyjnych

• Funkcje oszczędzania energii, takie jak tryb
uśpienia, pomagają zmniejszyć zużycie energii

USŁUGI

OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie
• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej

7 cali (17,8 cm)
• Obsługa jednym dotknięciem dzięki osi czasu

i współdzielonym/osobistym przyciskom
• Szybkość druku do 26 str./min
• Obsługa szerokiej gamy typów i rozmiarów nośników
• Oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania

drukiem uniFLOW Online Express*
• Automatyczne nadawanie nazw plikom, sortowanie

i tworzenie struktury folderów dzięki funkcji
Asystent Archiwizacji**

Bezpieczne i łatwe wykonywanie 
rutynowych czynności biurowych przy 
pomocy wbudowanego oprogramowania, 
np. uniFLOW, Microsoft Universal Print, i 
innych usług zapewniających kompleksowe 
możliwości konserwacji i pomoc techniczną

PODSTAWOWE

Wybierz usługę dostosowaną do 
potrzeb Twojej firmy, eliminującą zbędne 
obciążenia związane z zarządzaniem 
drukiem. Aby znaleźć odpowiednie opcje 
usług zarządzania drukiem, skontaktuj się 
z ekspertami firmy Canon i porozmawiaj  
z nimi o swoich wymaganiach.

SKROJONE NA MIARĘ

Rozszerzenie możliwości przetwarzania 
w chmurze dzięki oprogramowaniu 
uniFLOW – wielofunkcyjnemu systemowi 
zarządzania drukiem firmy Canon

UDOSKONALONE

* Wymagana jest aktywacja.

** Dostępne z subskrypcją opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania drukiem uniFLOW Online.

• Ochrona dokumentów, urządzeń i sieci dzięki
McAfee Protected Control, TLS1.3 i SIEM

• Łatwa konserwacja dzięki automatycznym
aktualizacjom oprogramowania układowego

• Funkcje wykańczania obejmują zszywanie
ekologiczne, zszywanie i dziurkowanie
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