
KOMPAKTNÁ, FAREBNÁ A MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ 
FORMÁTU A3 S PÔSOBIVÝMI MOŽNOSŤAMI NA 
KOMPLETNÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV 
Zabezpečte svoj podnik do budúcnosti pomocou kompaktného a bezpečného multifunkčného zariadenia 
formátu A3 navrhnutého na zvýšenie produktivity, bezpečnosti a pripojenia.
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RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

  ZABEZPEČENIE 

• Medzi vylepšenia III. edície patrí integrácia automatickej registrácie 
certifikátov a systému SIEM pre ešte väčšiu ochranu vašej siete

• Pri zapnutí sa spúšťajú systémové kontroly, ktoré kontrolujú zmeny 
spúšťacieho kódu, operačného systému, firmvéru a aplikácií MEAP

• Rozhodnite sa pre autentifikáciu priamo v zariadení alebo v cloude 
bez potreby dodatočného servera vďaka softvéru uniFLOW Online 
Express 

• Možnosť užívateľa deaktivovať funkcie a tým zabrániť 
neoprávnenému užívaniu 

• Zabezpečenie tlače napomáha zvyšovať dôvernosť dokumentov 
• Zabezpečte bezpečnosť informácií a ochranu súkromia v rámci 

svojej siete pomocou štandardov IPsec, možností filtrovania portov 
a technológie TLS 

  ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

• Medzi vylepšené funkcie domovského používateľského rozhrania 
Home UI patrí aj zapamätávanie si predchádzajúcich nastavení 
a preferencií profilu používateľa pre jedinečnú osobnú skúsenosť 
prispôsobenú potrebám pracovného postupu

• Kompaktný formát je vybavený dotykovým panelom s uhlopriečkou 
25,7 cm. ktorý používateľom umožňuje rýchle a intuitívnejšie 
používanie

• Technológia pohybového senzoru preberie zariadenie z režimu spánku
• Praktická funkcia zošívania na požiadanie
• Automaticky odsúva prázdne stránky počas skenovania
• Skenuje a konvertuje dokumenty do prehľadávateľných formátov 

PDF, Microsoft® 

*  Balík štandardných služieb obsahuje služby DMS  
(Služba na správu zariadenia) a Break Fix

• Vhodná pre pracovné skupiny s umiestnením na podlahu
• Vylepšené funkcie zabezpečenia v štandardnej výbave zahŕňajú 

overenie systému pri štarte, údaje Syslog pre integráciu systému 
SIEM od iných výrobcov a aktualizáciu automatického certifikátu 

• Zvýšte svoju produktivitu s intuitívne navrhnutou a
• prispôsobiteľnou domovskou obrazovkou používateľského rozhrania 

Home UI
• Používatelia môžu automaticky vytvárať profesionálne vyzerajúce 

brožúry a hotové dokumenty
• Vylepšené funkcie mobilnej tlače s podporou technológií BLE, 

Wi-Fi, NFC a aplikácie Canon PRINT Business
• Zobrazovacia technológia V2 umožňuje dosiahnuť živé a žiarivé 

farby, vďaka ktorým dokumenty vždy upútajú pozornosť a vystúpia 
zo šedého priemeru

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
• Formát: farebné A3
• Maximálny počet papierových kaziet: 4
• Vstupná kapacita na papier: 2 300 listov
•  Možnosti záverečných úprav: zakladanie, zoskupovanie, 

ofset, zošívanie, brožúra, dierovanie, zošívanie bez 
sponiek (ECO) zošívanie na požiadanie

• Kapacita obojstranného automatického podávača 
dokumentov: 150 listov

• Typ automatického podávača dokumentov: predlohové 
sklo a obojstranný automatický podávač dokumentov 
(DADF) alebo predlohové sklo a reverzný automatický 
podávač dokumentov (RADF) 

• Rozsah rýchlosti farebnej tlače formátu A4: 20 – 30 str./min 
• Rýchlosť skenovania: 160 obr./min

• Jazyky popisu strany: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 
úrovne 3

• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové 
vykonávanie bežných kancelárskych 
úkonov s minimálnym hardvérom, 
vstavaným softvérom s riešením 
uniFLOW Online Express a službami, 
ktoré ponúkajú kompletnú údržbu 
a podporu zariadení.* 

VYLEPŠENÁ VERZIA

Zvýšte výkon pomocou vylepšení, akými 
sú podávače a dokončovacie zariadenia 
a doplnky zabezpečenia, napr. Služba na 
odstraňovanie údajov. Vyberte si riešenia 
na rozšírenie možností cloudu vďaka 
softvéru uniFLOW Online s pokročilým 
skenovaním priamo s vaším kontom 
v službe Google

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si riešenia šité na mieru 
akýmkoľvek potrebám svojho podniku 
tým, že odstránite bremená súvisiace so 
správou tlače Obráťte sa na odborníkov 
spoločnosti Canon, a poraďte sa 
s nimi o tom, ako splniť vaše rozsiahle 
požiadavky pomocou riešení na mieru 
a možností spravovaných služieb

SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

• Word, a Microsoft® PowerPoint 
Ľahké zachytávanie papierových dokumentov pomocou rýchleho 
jednoprechodového automatického podávača dokumentov pri 
skenovaní (DADF) a manipulačné schopnosti inteligentných médií, 
napríklad pri detekcii viacerých hárkov, pomáhajú zrýchliť proces 
digitalizácie dokumentov

• Podporuje bežne používané aplikácie, ako je napr. Apple Airprint® a 
Mopria®

• Tichý chod tlačiarne umožňuje zamestnancom pracovať bez 
prerušení, čím sa udržiava ich produktivita 

  MOBILNÉ PRIPOJENIE 

• Aplikácia Canon PRINT Business umožňuje jednoducho meniť, tlačiť 
a vyberať zariadenia na diaľku

• Podpora nízkoenergetickej technológie Bluetooth (BLE) už patrí 
medzi voliteľné funkcie a umožňuje zariadeniam komunikovať pri 
veľmi malej spotrebe energie 

• Voliteľná podpora technológie NFC (komunikácia na krátke 
vzdialenosti)

• Podporuje tlač prostredníctvom služby Mopria/Google Cloud Print

  KOMPAKTNÝ DIZAJN

• Formát zameraný na používateľa je navrhnutý tak, aby vyriešil 
problémy s obmedzeným priestorom a nákladmi

• Kompaktná dokončovacia jednotka a voliteľný dierovač sa 
nachádzajú vo vnútri zariadenia, čím šetria miesto

  PRIPOJENIE NA CLOUD

• Riešenie uniFLOW Online Express poskytuje bezpečné cloudové 
overovanie, vďaka čomu chráni vaše sieťové zariadenia 

• Informácie z cloudu možno aplikovať na zariadenie, vďaka čomu je 
inštalácia rýchlejšia a jednoduchšia

• Služba na informačnom paneli MDS Cloud poskytuje správcom 
utriedené zobrazenie zozbieraných prevádzkových údajov

III. edícia 3. generácie série imageRUNNER ADVANCE predstavuje rad intuitívnych multifunkčných tlačiarní, ktoré zjednodušujú efektívnosť pracovných postupov a poskytujú maximálne zabezpečenie 
pre váš podnik Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom


