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 WYDAJNOŚĆ

• Szybkie, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne 
umożliwia błyskawiczne digitalizowanie 
dokumentów papierowych.

• Zwiększ wydajność dzięki zautomatyzowanym 
procesom oraz intuicyjnie obsługiwanym procedurom 
skanowania, przechowywania i wyszukiwania.

• Natywna obsługa Microsoft Universal Print umożliwia 
bezproblemowe drukowanie z usług w chmurze.

• Możesz tworzyć dokumenty z obsługą 
wyszukiwania tekstu poprzez konwertowanie 
papierowych oryginałów na elektroniczne dane za 
pomocą OOXML – funkcja wysyłania.

• Obsługa wielu różnych nośników papieru, w tym w 
formacie A6, ułatwia pracę intensywnie działających 
biur.

 WYGODNA OBSŁUGA 

• Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali 
(17,8 cm) umożliwia pracę w sposób znany ze 
smartfonów, co ułatwia obsługę.

• Personalizacja wyświetlanych opcji pod kątem 
różnych użytkowników przyspiesza wykonywanie 
codziennych zadań.

• Zminimalizuj fizyczną interakcję z urządzeniem dzięki 
przyciskom uruchamiającym całe procedury.

• Na osi czasu jest zapisywanych 9 ostatnich operacji, 
dzięki czemu można szybko powtarzać często 
realizowane zadania.

• Ulepszone komunikaty wizualne sprawiają, że funkcje 
są bardziej przejrzyste i łatwiejsze w użyciu.

KILKA FAKTÓW

 ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ 

• Pełna zgodność z uniFLOW pozwala uprościć 
zarządzanie drukiem i obniżyć koszty.

• To zintegrowane rozwiązanie w chmurze zapewnia 
inteligentne funkcje audytu, budżetowania i 
raportowania.

• Możesz drukować z dowolnego miejsca dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z systemem iOS 
(łączność z urządzeniami przenośnymi).

 ZABEZPIECZENIA

• Wbudowane oprogramowanie McAfee Protected 
chroni przed zaawansowanymi zagrożeniami i utratą 
danych poprzez blokowanie nieautoryzowanych 
aplikacji.

• Obsługa protokołu TLS 1.3 zapewnia zgodność z 
przepisami dotyczącymi ochrony prywatności dzięki 
najnowszemu protokołowi zabezpieczeń i 
ulepszonemu szyfrowaniu danych.

• SIEM (Security Information and Event Management) 
umożliwia bieżące wykrywanie zagrożeń i 
reagowanie na zdarzenia związane z 
bezpieczeństwem.

• Podwójna sieć – dwa interfejsy Ethernet – zapobiega 
nieautoryzowanemu dostępowi do sieci 
zabezpieczonych lub osobistych, a ponadto 
zapewnia stabilne połączenie niezależnie od miejsca, 
w którym znajduje się urządzenie.

• Funkcje bezpiecznego drukowania i szyfrowania 
plików PDF pomagają chronić poufność 
dokumentów i danych.

 REGULACJA I KONSERWACJA 

• Rozwiązania do zarządzania drukiem uniFLOW 
umożliwiają centralne zarządzanie ustawieniami 
drukowania i analizą wykorzystania urządzeń.

• Zdalna diagnostyka, zautomatyzowany odczyt 
liczników i monitorowanie materiałów 
eksploatacyjnych poprzez e-Maintenance pozwalają 
zmaksymalizować czas pracy urządzeń i 
zoptymalizować wykorzystanie materiałów 
eksploatacyjnych.

• System CDS (Content Delivery System) 
automatycznie dostarcza aktualizacje 
oprogramowania układowego, co zapewnia ciągłe 
bezpieczeństwo.

• Specjalne oprogramowanie zapewnia zdalny dostęp 
do funkcji systemowych i panelu urządzenia.

• Dzięki IWEMC można łatwo konfigurować i 
monitorować wiele drukarek sieciowych, a także 
zarządzać nimi.

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

• Zminimalizuj straty papieru i tonera poprzez zmianę 
ustawień drukowania w urządzeniu za pomocą 
funkcji wymuszonego zatrzymania drukowania.

• Obniż koszty eksploatacji dzięki niższemu poborowi 
mocy.

• Dzięki zautomatyzowanym i cyfrowym procesom 
współpracy w chmurze możesz dodatkowo 
zmniejszyć zużycie papieru.

USŁUGI

OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie 
• Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali (17,8 cm) 
• Szybkość drukowania: 38 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 × 1200 dpi
• Szybkość skanowania: maks. 150 obr./min przy 

jednoprzebiegowym skanowaniu
• Drukowanie z urządzeń przenośnych i usług w chmurze: 

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
• Obsługa dwóch sieci, Wi-Fi, USB i kod QR 
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie 
• Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali (17,8 cm) 
• Szybkość drukowania: 33 str./min (A4)
• Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 × 1200 dpi
• Szybkość skanowania: maks. 150 obr./min przy 

jednoprzebiegowym skanowaniu 
• Drukowanie z urządzeń przenośnych i usług w chmurze: 

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
• Obsługa dwóch sieci, Wi-Fi, USB i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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Bezpieczne i łatwe wykonywanie 
rutynowych czynności biurowych przy 
pomocy wbudowanego oprogramowania, 
np. uniFLOW, Microsoft Universal 
Print, i innych usług zapewniających 
kompleksowe możliwości konserwacji 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 – wielofunkcyjnemu systemowi 
zarządzania drukiem firmy Canon

UDOSKONALONE


