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  PRODUKTIVITA

• Optimalizácia na urýchlenie širokej palety 
procesov na tlač, kopírovanie, skenovanie 
a odosielanie

• Možnosť prispôsobenia zobrazenia potrebám 
používateľa ešte zvýši efektivitu spracovania 
dokumentov 

• Schopnosť nepretržitej tlače vo veľkých 
objemoch na široké spektrum papierových médií   

• Možnosť integrácie vnútorného triediaceho 
a dokončovacieho zariadenia na triedenie 
papiera, zošívanie bez spiniek a manuálne 
zošívanie

  ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

• Jednoduché prispôsobenie displeja zariadenia 
na zefektívnenie každodenných repetitívnych 
úkonov  

• Rozšírené možnosti prispôsobenia jedným 
dotykom na mieru podľa potrieb jednotlivých 
používateľov  

• Rýchle zobudenie z režimu spánku umožňuje 
rýchlejšie vybaviť jednotlivé úlohy 

• Možnosť zobrazenia hlásení a obrázkov  
na displeji v pohotovostnom režime 

• Vďaka malým rozmerom sa ľahko zmestí  
do akejkoľvek kancelárie

  ZABEZPEČENIE 

• Celé spektrum možností overovania 
prostredníctvom zariadenia aj cloudu  
na predchádzanie úniku informácií

• Viacero funkcií na zabezpečenie siete 
zamedzuje neoprávneným zásahom do  
firmvéru a aplikácií  

• Možnosť konfigurácie podľa interných 
bezpečnostných zásad 

• Ochrana súkromia údajov a overovanie údajov 
prostredníctvom šifrovania formátu PDF 
a pridania digitálneho podpisu zariadenia

  MOŽNOSTI PRIPOJENIA  

• Hladké a jednoduché pripojenie cez rozhranie 
Wi-Fi, kód QR a voliteľnej technológie NFC 
ponúka rôzne možnosti pripojenia 

• Podpora technológií Apple AirPrint a Mopria 
umožňuje bezdrôtovú tlač z mobilných zariadení 
aj bez inštalácie ovládača tlačiarne

• Podpora technológie Google Cloud umožňuje 
tlač prostredníctvom internetu, nech ste 
kdekoľvek a používate akýkoľvek operačný 
systém či zariadenie

• Aplikácia PRINT Business od spoločnosti  
Canon pridáva ďalšie funkcie tlače a skenovania 
z mobilných zariadení

  OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

• Systém e-Maintenance môže predĺžiť dobu 
prevádzkyschopnosti prostredníctvom 
diagnostiky na diaľku, automatizovaných 
odpočtov meracích prístrojov a monitorovania 
stavu spotrebného materiálu

• Zníženie administratívneho zaťaženia a s ním 
spojených prevádzkových nákladov 

• Minimalizácia vzniku odpadu vďaka uplatneniu 
predvolených zásad tlače (napr. obojstrannej 
tlače) pre jednotlivé zariadenia alebo 
používateľov 

• Kompatibilita so softvérovými riešeniami 
uniFLOW spoločnosti Canon umožňuje 
sledovanie a vykazovanie tlačových úloh

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný fax
• 5-palcová (12,7 cm) farebná dotyková obrazovka WVGA
• Knižnica aplikácií Canon
• Rýchlosť tlače: 25 str./min (A4)  
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač 

• Norma DADF
• Rýchlosť skenovania: 55 obr./min (A4, ČB/FAR.)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB, QR kódu a voliteľné NFC
• Šifrované súbory PDF a PDF s digitálnym podpisom zariadenia
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov

imageRUNNER C3125i

Canon imageRUNNER C3125i

SLUŽBY

SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

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

ZÁKLADNÁ VERZIA

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

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

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

ROZŠÍRENÁ VERZIA


