
BEZPEČNÉ PRIPOJENIE, DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA
OPTIMÁLNA VÝKONNOSŤ A BEZKONKURENČNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

Budúcnosť podnikania je v digitalizácii. Canon imageRUNNER ADVANCE DX je nová generácia inteligentných multifunkčných 
zariadení, ktorých účelom je podporiť a urýchliť každý krok vašej digitálnej transformácie. DNA série Canon imageRUNNER 
ADVANCE umožňuje dokonalú spoluprácu najmodernejších technológií a softvéru v záujme digitalizácie, automatizácie 
a optimalizácie pracovných procesov na spracovanie obsahu. Ako máme vo zvyku, svoju technológiu neustále vyvíjame,  
aby sme zabezpečili, že pri používaní zariadení od spoločnosti Canon budete mať pocit bezpečia a istoty. 

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800 od spoločnosti Canon ponúka lepšie zabezpečenie a bezproblémovú 
prevádzku, ako aj inteligentné pracovné postupy dokumentov a živú kvalitu snímok. Tieto tiché a udržateľné zariadenia 
bez problémov zapadnú na hybridné pracoviská a sú ideálne pre malé a stredné kancelárie a veľké spoločnosti, ktoré 
hľadajú univerzálne a efektívne multifunkčné zariadenie. Softvér uniFLOW online Express je súčasťou štandardnej výbavy a 
poskytuje centralizovanú správu zariadení, ako aj zabezpečenú spoluprácu v cloude.

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

PRODUKTIVITAZABEZPEČENIE

PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ

MOŽNOSTI PRIPOJENIA 
KU CLOUDU

UDRŽATEĽNOSŤ



Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

  MOŽNOSTI PRIPOJENIA KU CLOUDU

• Cloudový softvér uniFLOW Online Express (uFOE) je 
štandardom, ktorý ponúka jediné integrované riešenie 
na zvýšenie zabezpečenia zariadenia a zjednodušenie 
správy tlače.

• Bezpečne skenujte a tlačte dokumenty odkiaľkoľvek  
a s vylepšenou možnosťou pripojenia ku cloudu

• Opätovne použiteľné formáty tlače umožňujú 
jednoduchý prístup k dokumentom v cloude 

• Platforma MEAP od spoločnosti Canon optimalizuje 
procesy, vďaka tomu, že je integrovaná so škálou 
výkonných systémových riešení správy dokumentov, 
tlače a výstupov, akým je napr. uniFLOW

• Zariadenie ponúka natívne aplikácie, ako napríklad 
AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft a aplikáciu 
Canon PRINT Business

  ZABEZPEČENIE 

• Pri štarte skontrolujte systém, podporu SIEM a vstavaný 
ovládací prvok McAfee analyzujte zariadenie v reálnom 
čase, aby sa odhalili a predchádzali externým útokom

• Modul TPM 2.0 (modul dôveryhodnej platformy) sa 
dodáva ako štandardný a bezpečne ukladá šifrovacie 
kľúče, ako sú heslá 

• Nastavte autentifikáciu zariadenia, dvojfaktorové 
overenie a obmedzenia funkcií zariadenia pre zariadenie 
aj cloudové riešenia zabezpečenia

• Zašifrované ukladanie SSD rozširuje ochranu údajov a je 
odolnejšie voči vibráciám a otrasom pre zvýšenú 
spoľahlivosť 

• Aktualizujte na verziu softvéru uniFLOW Online* pre 
vylepšenú zabezpečenú tlač, mobilnú tlač a tlač pre 
hostí z akéhokoľvek zariadenia

  PRODUKTIVITA 

• Tlačte a skenujte až 35 str./min. A 270 obr./min 
• Automatické súborové dokumenty s cloudovým 

asistenčným systémom od uniFLOW online*
• Zmiernite obavy spojené s fyzickou prevádzkou 

zariadenia bez zhoršeného používania aplikáciou** 
voliteľnej antimikrobiálnej vrstvy na všetky bežné 
dotykové body

• Efektívne digitalizujte dokumenty pomocou 
jednodotykových pracovných postupov a tlačidiel 
odkazov na domovskej obrazovke

• Umožňuje flexibilnú prácu s hybridným režimom a 
minimalizuje interakciu zariadení s nepretržitým 
používateľským zážitkom prostredníctvom  
TLAČOVEJ obchodnej aplikácie spoločnosti Canon 

• Zvýšenie produktivity pomocou zošívania až do  
50 hárkov s voliteľným príslušenstvom Instant stapler – 
dostatočne malé na to, aby sa zmestilo do hornej časti 
zariadení alebo pracovných stolov, kdekoľvek v 
kancelárii, domácnosti alebo na spolupracovisku

  UDRŽATEĽNOSŤ 

• Hluk pri zníženej prevádzke zo zvukovej izolácie 
exteriéru multifunkčného zariadenia zaisťuje tichú 
prevádzku a zabraňuje rozptyľovaniu v kopracovných 
priestoroch

• Režim ekologickej obnovy znižuje spotrebu energie,  
čím šetrí energiu a znižuje prevádzkové náklady

• Redukcia odpadu vďaka vysokokvalitnému skenovaniu 
bez chýb vrátane digitálnej korekcie zošikmenia 
a vylepšenému sklu odolnému voči nečistotám

• Ekologické zošívanie znižuje náklady na zošitie a 
prispieva k výrobe a správe dokumentov šetrných k 
životnému prostrediu

  PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ

• Ušetrite náklady a predĺžte čas prevádzky  
zariadenia pomocou inovatívnych zlepšení často 
vymieňaných hardvérových súčastí, ktoré prinášame 
v rámci nášho vyvíjajúceho sa portfólia zariadení 
imageRUNNER ADVANCE DX

• Prognóza životnosti spotrebného tovaru umožňuje 
systematické vymieňanie dielov, čím sa znížia náklady  
na údržbu 

• Používatelia môžu jednoducho vymeniť spotrebné diely 
rýchlo, presne a bezpečne, aby sa znížila návštevnosť 
technika
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*uniFLOW Online je k dispozícii ako predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov. V závislosti od potrieb firmy môžu používatelia aktualizovať na verziu 
uniFLOW Online a sprístupniť celý rad vylepšených vlastností, napríklad: zvýšené zabezpečenie vďaka možnostiam overenia používateľov; prispôsobené pracovné postupy na zlepšenie produktivity; 
redukcia odpadu vďaka zrušeniu úloh priamo na zariadení; intuitívny cloudový panel na overenie údajov v reálnom čase; lepšia kontrola prístupu a používania na zníženie nákladov na tlač.
**Odporúča sa, aby vrstvu aplikoval servisný technik. 

POZNÁMKA – Niektoré funkcie umožňuje len kombinácia zariadení imageRUNNER ADVANCE DX a softvéru uniFLOW Online

• Prvotriedne rýchlosti tlače a inovatívna technológia skenovania 
umožňujú vysokú produktivitu.

• Cloudový softvér uniFLOW Online Express pomáha zaisťovať 
nepretržitú prevádzku hybridných pracovných postupov.

• Pracujte bezpečne a pohodlne v hybridných prostrediach 
s funkciami zariadenia, ako sú prispôsobené používateľské časové 
osi a ochranná antimikrobiálna vrstva (voliteľná), ako aj mobilná tlač 
a skenovanie cez aplikácie ako Canon PRINT Business

• Program McAfee Embedded Control, TPM 2.0 a SIEM podporujú 
ochranu dokumentov, sietí a zariadení.

• Rozšírené možnosti dokončovania a podpora viacerých typov 
papiera zlepšujú manipuláciu s médiami a kvalitu produkcie

• Jednoduchá údržba a použiteľnosť zaručuje spoľahlivosť zariadenia 
a maximalizuje prevádzkyschopnosť.

• Efektívne digitalizujte dokumenty pomocou automatických 
pracovných tokov pripojených k aplikáciám, ako je napríklad 
OneDrive, SharePoint, Concur, DropBox a Microsoft Teams 
(vyžaduje softvér uniFLOW Online*).

• Tichšia tlač a skenovanie znižujú vplyv na životné prostredie 
a mieru rušenia na pracovisku.

• Formát: farebné A3
• Kapacita podávania papiera (max.): 2 300 listov
• Čas zahrievania: 4 sekundy alebo menej  

(režim rýchleho spustenia)
•  S voliteľnými dokončovacími jednotkami: 

zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, 
chrbtová väzba, dierovanie, zošívanie bez spiniek 
(ECO), zošívanie na vyžiadanie

• Podporované typy súborov: PDF, EPS,  
TIFF/JPEG a XPS

• Rýchlosť tlače: 35 až 60 str./min (A4)
• Rýchlosť skenovania: 270 obr./min (A4)

• Jazyky tlače: UFR II, PCL6, Adobe® 
PostScript®3TM

• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému 
navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu 
získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.
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