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ROBUSTNÉ, SPOĽAHLIVÉ A VYSOKO
EFEKTÍVNE MONOCHROMATICKÉ
MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3
Špičkové zariadenia na spracovanie dokumentov navrhnuté tak, aby vynikli v modernom kancelárskom prostredí

PRODUKTIVITA

MOBILNÉ PRIPOJENIE

ÚSTRETOVÉ
K POUŽÍVATEĽOM

ZABEZPEČENIE

OVLÁDANIE
A ÚDRŽBA

Séria imageRUNNER 2600
PRODUKTIVITA

• Inovačné výrobné procesy vrátane zváranej konštrukcie
zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť zariadenia

MOBILNÉ PRIPOJENIE

• Rýchle výstupy tlače a čas vytlačenia prvého výtlačku

• Jednoduchá výmena tonerovej kazety s technológiou

• Možnosti pripojenia bezdrôtovej siete LAN a QR kódu

• Prispôsobiteľné aplikácie na obrazovke zvyšujú efektivitu

• Kompaktný dizajn umožňuje pohodlné priestorové

• Mobilne kompatibilná aplikácia Remote UI

(FCOT)

pracovného chodu

proti rozliatiu

usporiadanie v kancelárii

• Skenujte a konvertujte dokumenty do prehľadávateľných

formátov PDF či formátov Microsoft Word alebo súborov
PowerPoint
• Funkcia Print Hold (Pozastavenie tlače) slúži na
praktické finálne nastavenie tlače pred spustením úlohy
• Inteligentná manipulácia s médiami umožňuje registráciu
až 30 typov papiera a automatickú detekciu veľkosti
• Voliteľné priestorovo úsporné vnútorné dokončovacie
zariadenie so zošívaním bez spiniek a integrovaným
manuálnym zošívaním

ZABEZPEČENIE

• Systém overenia pri štarte umožňuje preventívne
•
•
•

ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

• Intuitívne používanie prostredníctvom veľkej farebnej

•

• Rozšírené možnosti personalizácie a prispôsobenia šité

•

• Integrované domovské používateľské rozhranie Home UI

•

dotykovej obrazovky v štýle inteligentných telefónov
na mieru potrebám používateľov

umožňuje vybrať si často používané nastavenia v rámci
jednej ponuky
• Automatické obnovenie z režimu spánku* umiestnením
papiera na obojstranný automatický podávač
dokumentov alebo otvorením predlohového skla

bezpečnostné opatrenia na ochranu zariadenia pred
neoprávnenými úpravami
Rozšírené možnosti autentifikácie v zariadení alebo
v cloude
Vďaka centrálnemu ovládaniu bezpečnostných nastavení
sa znižuje záťaž správcu
Šifrované PDF, ako aj voliteľné podpisy používateľov
a podpisy zariadení PDF prinášajú ďalšie úrovne
zabezpečenia autentifikácie
Bezpečná tlač na kód PIN a funkcia vynúteného
pozastavenia tlače posilňujú dôvernosť dokumentov
Ďalšie kroky na boj proti útoku škodlivého softvéru na
sieť zahŕňajú integráciu systému tretích strán SIEM
Zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci vašej
siete pomocou štandardov IPsec a možností filtrovania
portov

pre prácu s tabletmi a smartfónmi

s optimalizovaným rozložením displeja umožňuje
používateľom vzdialené menenie nastavenia tlačových
úloh
• Podpora technológií Mopria, Apple Air Print, Google
Cloud Print a Windows 10 Print
• Aplikácia PRINT Business od spoločnosti Canon pridáva
ďalšie funkcie tlače a skenovania z mobilných zariadení
• Stav zariadenia a spotrebného materiálu je možné čítať
z pripojených mobilných zariadení
OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

• Centrálna správa všetkých zariadení v sieti pomocou
cloudových možností správy na diaľku

• Súprava softvéru pre vzdialených operátorov poskytuje

alternatívny prístup k zariadeniu, simuluje ovládací panel
a pevné klávesy na obrazovke sieťového počítača
určeného na diaľkové ovládanie všetkých systémových
funkcií
• Kompatibilita so softvérovými riešeniami uniFLOW
spoločnosti Canon umožňuje sledovanie a vykazovanie
tlačových úloh
• Systém e-Maintenance môže predĺžiť dobu
prevádzkyschopnosti prostredníctvom diagnostiky na
diaľku, automatizovaných odpočtov meracích prístrojov
a monitorovania stavu spotrebného materiálu

*Iba model imageRUNNER 2645i
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• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný
fax
• 7-palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka
WVGA
• Rýchlosť tlače: 25 str./min (A4)
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač
• Možnosť predlohového skla alebo obojstranného
automatického podávača dokumentov
(kapacita 50 listov)
• Rýchlosť skenovania: 25 obr./min (A4, ČB/FAR.)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a
voliteľný fax
• 7-palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka
WVGA
• Rýchlosť tlače: 30 str./min (A4)
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač
• Štandard: obojstranný automatický podávač
dokumentov (kapacita 50 listov)
• Rýchlosť skenovania: 30 obr./min (A4, ČB/FAR.)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný
fax
• 7-palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka
WVGA
• Rýchlosť tlače: 45 str./min (A4)
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač
• Štandard: obojstranný automatický podávač
dokumentov (kapacita 100 listov)
• Rýchlosť skenovania: 55 obr./min (A4, ČB/FAR.)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
• Automatická obnova činnosti z režimu spánku
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

SLUŽBY
ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné a bezproblémové
vykonávanie bežných kancelárskych
úkonov s využitím vstavaného softvéru
vrátane uniFLOW Online Express
a ďalších dostupných služieb, ktoré
ponúkajú kompletnú údržbu a podporu
zariadení

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám
svojho podniku tým, že odstránite
zbytočné bremená súvisiace so správou
tlače. Vaše špecifické požiadavky máte
možnosť konzultovať s odborníkmi
spoločnosti Canon a spoločne nájsť na
mieru šité možnosti riadených tlačových
služieb

ROZŠÍRENÁ VERZIA
Rozšírte možnosti cloudu za pomoci
softvéru uniFLOW Online, univerzálnej
služby na správu tlače od spoločnosti
Canon
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