
BEZPIECZNE POŁĄCZENIE, CYFROWA TRANSFORMACJA
OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ I NIEZRÓWNANA WYGODA PRACY DZIĘKI INNOWACYJNYM TECHNOLOGIOM

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800 

BEZPIECZEŃSTWO ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

Technologie cyfrowe to przyszłość firm. Canon imageRUNNER ADVANCE DX to nowa generacja inteligentnych 
urządzeń wielofunkcyjnych zaprojektowanych z myślą o wsparciu i przyspieszeniu każdego etapu cyfrowej transformacji. 
Najnowocześniejsze technologie i oprogramowanie firmy Canon w urządzeniach imageRUNNER ADVANCE współpracują 
ze sobą, umożliwiając digitalizację, automatyzację i optymalizację procesów wykorzystujących treść dokumentów.

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800 firmy Canon jest jeszcze szybsza – umożliwia drukowanie i skanowanie z 
szybkością odpowiednio 70 str./min i 270 obr./min. Rozszerzony zakres obsługi nośników (uwzględniający mniejsze formaty 
papieru) i ulepszone funkcje wykańczania dodatkowo zwiększają wydajność urządzeń. Oprogramowanie uniFLOW Online 
Express, które jest dostarczane w standardzie, umożliwia łączność z chmurą i zarządzanie drukowaniem, a intuicyjne 
przetwarzanie dokumentów przekłada się na bezproblemową digitalizację dokumentów. Możesz wygodnie pracować z 
dowolnego miejsca – zalety obejmują: szybką instalację, łatwą konserwację, cichszą pracę i większą dbałość o ekologię. 

WYDAJNOŚĆ

SERWISOWANIE
ŁĄCZNOŚĆ  
Z CHMURĄ



Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

 WYDAJNOŚĆ 

• Szybkie drukowanie i skanowanie – do 70 str./min i 270 obr./min.
• Funkcje oparte na chmurze, takie jak Asystent archiwizacji w 

uniFLOW Online*, przyspieszają transformację cyfrową dzięki 
automatycznemu archiwizowaniu dokumentów.

• Funkcje zapobiegania powstawaniu smug, wykrywania 
podawania kilku arkuszy i usuwania pustych stron skracają 
czas przetwarzania i poprawiają wydajność skanowania.

• Szybki wydruk pierwszej kopii minimalizuje czas oczekiwania 
użytkowników i zwiększa wydajność obsługi zadań drukowania i 
skanowania.

• Filmy dotyczące czynności konserwacyjnych wykonywanych 
przez użytkownika ułatwiają rozwiązywanie drobnych 
problemów, takich jak usuwanie zacięć papieru. 

• Dzięki aplikacji Canon PRINT Business lub zintegrowanej osi 
czasu w interfejsie użytkownika Home można ograniczyć do 
minimum interakcję z urządzeniem. Usprawnia to wykonywanie 
często używanych procedur i pozwala utrzymać 
produktywność dzięki elastycznej pracy hybrydowej. 

• Rozszerzony zakres obsługi mieszanych rodzajów papieru 
zmniejsza liczbę zadań wymagających ręcznej pracy i umożliwia 
pakietowe skanowanie dokumentów o różnych rozmiarach z tą 
samą szerokością – A3, A4, A4R i A5. 

• Ulepszona funkcja ekologicznego zszywania skraca czas 
przygotowywania dokumentów i zarządzania nimi.

  ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ 

• Skanowanie i drukowanie dokumentów z dowolnego miejsca 
dzięki lepszej łączności z chmurą, w edytowalnych formatach, 
które ułatwiają obsługę i dalsze użycie dokumentu. 

• Dostępne w standardzie oparte na chmurze oprogramowanie 
uniFLOW Online Express (uFOE) to jedno zintegrowane 

• Najwyższa w tej klasie szybkość drukowania i innowacyjna 
technologia skanowania zapewniają wysoką wydajność. 

• Udoskonalone funkcje wykańczania i obsługa szerszego zakresu 
rodzajów papieru przekładają się na ulepszoną obsługę nośników i 
wyższą jakość dokumentów.

• Dzięki takim aplikacjom jak Canon PRINT Business możesz pracować 
elastycznie w dowolnym miejscu.

• Bezdotykowe drukowanie ogranicza do minimum użytkowanie panelu 
urządzenia przez wielu użytkowników poprzez rozpoznawanie 
typowych działań i tworzenie spersonalizowanej osi zadań.  

• Udoskonalona obsługa serwisowa, w tym szybka instalacja i łatwa 
konserwacja, gwarantują niezawodność pracy urządzenia. 

• Zautomatyzowane skanowanie, wyszukiwanie i przechowywanie 
przepływów pracy oraz wydajna digitalizacja dokumentów dzięki 
takich aplikacjom jak OneDrive, SharePoint, Concur i DropBox.

• Oparte na chmurze oprogramowanie uniFLOW Online Express 
pomaga utrzymać stałą wydajność pracy hybrydowej.

• Cichsze drukowanie i skanowanie przekłada się na zmniejszenie 
zakłóceń w pracy i ograniczenie negatywnego wpływ na środowisko. 

• Oprogramowanie McAfee Embedded Control wraz z innymi funkcjami 
zabezpieczeń zapewnia całkowity spokój i pełną ochronę 
dokumentów, sieci i urządzeń.

KILKA FAKTÓW
• Format: kolorowa, A3
• Pojemność podajników papieru (maks.): 

6350 arkuszy
• Czas nagrzewania: do 4 sekund (tryb szybkiego 

uruchamiania) 
• Funkcje wykańczania: sortowanie, grupowanie, 

przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, 
dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie 
na żądanie

• Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF,  
JPEG i XPS

• Opcjonalnie: wbudowane kontrolery EFI Fiery

• Szybkość druku: 40–70 str./min
• Szybkość skanowania: 270 obr./min (A4)

• Języki druku: UFRII, PCL6, Adobe®  
PostScript 3™ 

• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200

rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo urządzeń i 
upraszcza zarządzanie drukowaniem.

• Platforma MEAP firmy Canon optymalizuje procesy poprzez 
integrację z rozwiązaniami skanowania dokumentów i 
zarządzania drukowaniem oraz różnymi aplikacjami, takimi 
jak uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print firmy 
Microsoft i Canon PRINT Business.

 ZABEZPIECZENIA

• Zadbaj o poufność i bezpieczeństwo informacji w całej sieci 
dzięki protokołowi IPsec i funkcjom zapory sieciowej.

• Konfiguracja uwierzytelniania użytkownika, uwierzytelniania 
dwuetapowego i ograniczania funkcji urządzenia 
wykorzystująca mechanizmy bezpieczeństwa w 
urządzeniach, jak i rozwiązania oparte na chmurze.

• Skanowanie do szyfrowanego PDF zapewnia bezpieczeństwo 
dokumentów podczas procesu skanowania.

• Możliwość wykupienia subskrypcji uniFLOW Online* w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa drukowania, w tym także 
mobilnego i gościnnego z dowolnego urządzenia 

• Połączenie funkcji weryfikacji systemu podczas uruchamiania 
i oprogramowania McAfee Embedded Control zapobiega 
niewłaściwemu działaniu urządzenia wskutek ingerencji w 
oprogramowanie układowe i aplikacje, a wszystko to w czasie 
rzeczywistym

• Moduł TPM 2.0 zapewnia bardziej efektywną technologię 
szyfrowania, która chroni najważniejsze dane.

 
 SERWISOWANIE

• W ramach nieustannego doskonalenia naszych technologii 
wprowadzamy innowacyjne ulepszenia często wymienianych 
części, co przekłada się na niższy koszt eksploatacji i dłuższy 
czas nieprzerwanej pracy urządzeń.

UWAGA: niektóre funkcje są dostępne tylko w przypadku połączenia imageRUNNER ADVANCE DX i uniFLOW Online.

* Oprogramowanie uniFLOW Online jest dostępne dla urządzenia w ramach subskrypcji opartych na chmurze usług do zarządzania drukowaniem i skanowaniem dokumentów. W zależności od potrzeb firmy użytkownicy mogą wykupić 
subskrypcję uniFLOW Online, by zyskać dostęp do wielu korzyści, do których należą: zaawansowane zabezpieczenia z użyciem metod uwierzytelniania użytkownika, spersonalizowane przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności, 
mniejsza ilość odpadów dzięki uwalnianiu wydruków bezpośrednio przy urządzeniu, intuicyjna obsługa panelu informacyjnego w chmurze umożliwiająca wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, większa kontrola nad dostępem i 
użytkowaniem w celu ograniczenia kosztów druku.

Usługi DTS (Digital Transformation Services) firmy Canon łączą nasz najlepsze urządzenia i oprogramowanie w zintegrowany ekosystem technologiczny, 
który zaprojektowano z myślą o transformacji realizowanej przez klientów. Ta oferta łączy w sobie usługi zarządzania drukiem i rozwiązania do 
współpracy w ramach obszaru roboczego. Mają one zapewnić czytelny wgląd w cykl życia dokumentów i kontrolę nad nim.

Advanced  Services Advanced  Services

• Mniejsza waga urządzenia oznacza skrócenie czasu 
instalacji, dzięki czemu użytkownicy mogą szybciej 
rozpocząć korzystanie z urządzenia.

• Łatwa konserwacja i mniej przestojów dzięki połączeniu 
najlepszych funkcji i technologii w serii urządzeń 
imageRUNNER DX.

• Usługa wsparcia instalacji wykorzystuje informacje o 
ustawieniach z bazy danych w chmurze podczas instalacji, 
dzięki czemu użytkownicy mogą zacząć pracę z 
urządzeniem wcześniej.

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

• Mniejsze zużycie energii, mniejsza waga i mniej hałasu – 
większa korzyść dla środowiska.

• Szybszy powrót ze stanu uśpienia obejmuje 4-sekundowy tryb 
szybkiego uruchamiania i 6-sekundowe włączanie. Przekłada 
się to na mniejsze zużycie energii i niższy koszt operacyjny.

• Podczas drukowania ze wszystkich szuflad na papier i 
drukowania dwustronnego urządzenie pracuje ciszej, co 
zmniejsza hałas w biurze.

• Lepszy wskaźnik TEC minimalizuje koszty eksploatacji, 
zwłaszcza w przypadku floty urządzeń. Zużycie energii jest  
o 15% mniejsze w porównaniu do poprzednich modeli.

• Ulepszona technologia tonera cechuje się niższą 
temperaturą topnienia, dzięki czemu podczas pracy 
urządzenia zużywa mniej energii.

• Mniejsza waga urządzenia sprzyja dbałości o 
zrównoważony rozwój – w produkcji wykorzystuje się 
mniejszą ilość materiałów, a wymagania związane z 
transportem są niższe.

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Polish edition 
© Canon Europa N.V., 2021

USŁUGI ZARZĄDZANIA 
DRUKIEM (MPS)

WSPÓŁPRACA 
W OBSZARZE PRACY

URZĄDZENIA 
Z OBSŁUGĄ CHMURY

Udoskonalone usługi

Usługi podstawowe

Rozwiązania do automatyzacji procesów

Zaawansowane rozwiązania 
do przechwytywania

Rozwiązania do obsługi łączności z chmurą


