
INTELIGENTNÁ A VÝKONNÁ, POMÁHA 
ZJEDNODUŠOVAŤ PRACOVNÉ POSTUPY
Multifunkčné zariadenia na čiernobielu tlač formátu A3, ideálne do kancelárie pre 
vyťažené pracovné skupiny. 
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  PRODUKTIVITA

• Vysoká výstupná rýchlosť až do 25 str./min
• Obojstranná tlač
• Odosielanie farebných dokumentov do cloudu, 

priečinkov v sieti alebo na e-mail
• Vyššia rýchlosť toku dokumentov pomocou 

personalizovaných pracovných procesov 
• Konverzia naskenovaných dokumentov do 

prehľadávateľných formátov PDF či formátov 
Microsoft Word alebo súborov PowerPoint

• Úprava finálnej podoby dokumentov pred tlačou 
pomocou funkcie Print Hold

  ÚSTRETOVOSŤ K POUŽÍVATEĽOM 

• Inteligentný farebný dotykový displej so 
zrozumiteľnými a jednoduchými funkciami

• Upraviteľné funkcie a individuálna personalizácia
• Ľahký prístup ku každodenným funkciám 
• Jednoduchá výmena tonerovej kazety 
• Kompaktný dizajn umožňuje pohodlné 

priestorové usporiadanie v kancelárii

  ZABEZPEČENIE 

• Možnosti autentifikácie v zariadení alebo 
v cloude

• Centrálna správa bezpečnostných nastavení
• Šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia na 

ochranu vašich údajov
• Bezpečná tlač na PIN kód a funkcia vynúteného 

pozastavenia tlače zabezpečujú dôvernosť 
dokumentov 

• Overenie systému pri spúšťaní chráni zariadenie 
pred neoprávnenými zmenami

  MOŽNOSTI PRIPOJENIA  

• Pripojenie pomocou rozhrania USB, siete LAN, 
bezdrôtovej siete LAN a QR kódu 

• Služba Remote UI umožňuje používateľom meniť 
nastavenia tlačových úloh na cestách

• Podpora technológií Mopria, Apple Air Print 
a Google Cloud Print 

• Aplikácia Canon PRINT Business pre rozšírené 
možnosti tlače a skenovania

  OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

• Možnosti správy na diaľku pomocou cloudových 
riešení

• Súprava softvéru pre vzdialených operátorov 
(RSOK) umožňuje ďalší prístup k zariadeniu 

• Softvérové riešenia uniFLOW spoločnosti Canon 
na sledovanie a vykazovanie tlačových úloh

• Systém e-Maintenance na diaľkovú diagnostiku, 
automatizované odpočty meracích prístrojov 
a monitorovanie stavu spotrebného materiálu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný fax 
• 7-palcová (17,8 cm) farebná dotyková obrazovka WVGA
• Rýchlosť tlače: 25 str./min (A4) 
• Automatická obojstranná tlač 
• Štandardné predlohové sklo
• Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, USB 

alebo QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 580 listov
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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) 
• Automatická obojstranná tlač 
• Norma DADF
• Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, USB 

alebo QR kódu
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SLUŽBY

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

ZÁKLADNÁ VERZIA

Vyberte si službu šitú na mieru vášmu 
podniku. Vaše špecifické požiadavky 
máte možnosť konzultovať s odborníkmi 
spoločnosti Canon a nájsť tak ideálne 
riešenie pre riadenie tlačových služieb.

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

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

ROZŠÍRENÁ VERZIA

SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY


