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  WYDAJNOŚĆ

• Szybkie drukowanie i krótki czas wydruku pierwszej 
kopii (FCOT)

• Dostosowywanie aplikacji ekranowych w celu 
zwiększenia wydajności pracy

• Skanowanie i konwertowanie dokumentów do 
plików PDF z możliwością wyszukiwania, Microsoft 
Word lub Power Point 

• Funkcja zatrzymania drukowania umożliwiająca 
wygodną korektę ustawień przed finalizacją zadania 

• Inteligentna obsługa nośników umożliwiająca 
zarejestrowanie do 30 typów papieru  
i automatyczne wykrywanie rozmiaru

• Niewielki, opcjonalny, wewnętrzny moduł 
wykańczania z możliwością łączenia kartek bez 
zszywek i zintegrowanym zszywaczem ręcznym 

  WYGODNA OBSŁUGA 

• Intuicyjna obsługa za pomocą dużego, kolorowego 
ekranu dotykowego, znana ze smartfonów

• Zaawansowane opcje personalizacji i regulacji 
dopasowane do trybu pracy użytkowników

• Zintegrowany interfejs użytkownika na ekranie 
głównym umożliwia wybór często używanych 
ustawień w jednym menu

• Automatyczne wychodzenie z trybu uśpienia* po 
umieszczeniu papieru w podajniku DADF lub 
otwarciu płyty szklanej 

• Innowacyjne procesy produkcyjne (w tym spawana 
rama) zapewniają trwałość i niezawodność 
urządzenia 

KILKA FAKTÓW

• Łatwa wymiana kasety z tonerem i technologia 
zapobiegającą rozsypywaniu

• Kompaktowa konstrukcja umożliwia dogodne 
ustawienie urządzenia w biurze

  ZABEZPIECZENIA 

• Weryfikacja systemu podczas uruchamiania 
umożliwia stosowanie zapobiegawczych środków 
bezpieczeństwa w celu ochrony urządzenia 
przed niezatwierdzonymi modyfikacjami

• Zaawansowane opcje uwierzytelniania  
w urządzeniu i chmurze

• Centralna kontrola ustawień zabezpieczeń 
zmniejszająca obciążenie administratorów 

• Szyfrowany plik PDF, standardowy podpis 
urządzenia w pliku PDF i opcjonalny podpis 
użytkownika PDF – dodatkowe zabezpieczenia 
uwierzytelniające

• Kod PIN i drukowanie z wymuszonym 
wstrzymaniem zwiększają stopień poufności 
dokumentów

• Dalsze zabezpieczenia zapobiegające atakom 
złośliwego oprogramowania w sieci obejmują 
integrację systemu SIEM innego producenta

• Ochrona prywatności danych w całej sieci dzięki 
protokołowi IPsec i filtrowaniu portów

   ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI 
PRZENOŚNYMI

• Opcje połączenia przy użyciu bezprzewodowej 
sieci LAN i kodu QR do pracy z tabletami  
i smartfonami

• Zdalny interfejs użytkownika zgodny  
z urządzeniami przenośnymi ze 
zoptymalizowanym układem wyświetlania 
umożliwia użytkownikom zmianę ustawień 
zadań drukowania w dowolnej chwili

• Obsługa usług Mopria, Apple Air Print, Google 
Cloud Print i Windows 10 Print  

• Aplikacja PRINT Business firmy Canon zawiera 
dodatkowe funkcje drukowania i skanowania  
z urządzeń przenośnych

• Możliwość sprawdzenia stanu urządzenia  
i materiałów eksploatacyjnych z poziomu 
połączonych urządzeń przenośnych 

  REGULACJA I KONSERWACJA 

• Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
w sieci za pomocą opcji zdalnego zarządzania  
w chmurze

• Zestaw oprogramowania dla operatorów 
zdalnych umożliwiający inny sposób dostępu do 
urządzenia; symuluje panel sterowania i klawisze 
na ekranie komputera sieciowego do zdalnego 
sterowania wszystkimi funkcjami systemu

• Zgodność z oprogramowaniem uniFLOW firmy 
Canon umożliwia śledzenie i raportowanie zadań 
drukowania

• Konserwacja elektroniczna wydłużająca czas 
pracy bez przestojów dzięki zdalnej 
diagnostyce, automatycznym odczytom 
liczników i monitorowaniu stanu materiałów 
eksploatacyjnych

* tylko w urządzeniach z serii imageRUNNER 2645i

USŁUGI

OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 7 cali 
(17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 25 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne 
• Płyta szklana lub opcjonalny podajnik DADF  

(o pojemności 50 arkuszy)
• Szybkość skanowania: 25 obr./min (A4, mono/kolor)
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 7 cali 
(17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 30 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne 
• Standardowy pojemnik DADF (pojemność 50 arkuszy)
• Szybkość skanowania: 30 obr./min (A4, mono/kolor) 
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej 7 cali  
(17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 45 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne 
• Standardowy pojemnik DADF (pojemność 100 arkuszy)
• Szybkość skanowania: 55 obr./min (A4, mono/kolor)
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
• Automatyczne wychodzenie ze stanu uśpienia
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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Bezpieczne i łatwe wykonywanie 
rutynowych czynności biurowych przy 
pomocy wbudowanego oprogramowania, 
np. uniFLOW Online Express, i innych usług 
zapewniających kkompleksowy serwis  
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 
Online – wielofunkcyjnemu systemowi 
zarządzania drukiem firmy Canon

UDOSKONALONE


