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  PRODUKTIVITA

• Rýchle výstupy tlače a čas vytlačenia prvého 
výtlačku (FCOT)

• Skenujte a konvertujte dokumenty do 
prehľadávateľných formátov PDF či formátov 
Microsoft Word alebo súborov PowerPoint

• Inteligentná manipulácia s médiami umožňuje 
registráciu až 30 typov papiera a automatickú 
detekciu veľkosti

• Voliteľné priestorovo úsporné vnútorné 
dokončovacie zariadenie so zošívaním bez 
spiniek a integrovaným manuálnym zošívaním

  ÚSTRETOVOSŤ K POUŽÍVATEĽOM

• Intuitívne používanie prostredníctvom veľkej 
farebnej dotykovej obrazovky v štýle 
inteligentných telefónov

• Rozšírené možnosti personalizácie a 
prispôsobenia šité na mieru potrebám 
používateľov

• Integrované domovské používateľské rozhranie 
Home UI umožňuje vybrať si často používané 
nastavenia v rámci jednej ponuky

• Automatické obnovenie z režimu spánku 
umiestnením papiera na obojstranný automatický 
podávač dokumentov alebo otvorením 
predlohového skla

• Jednoduchá výmena tonerovej kazety 
s technológiou proti rozliatiu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  MOŽNOSTI PRIPOJENIA

• Možnosti pripojenia bezdrôtovej siete LAN a QR 
kódu pre prácu s tabletmi a smartfónmi

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

• Zjednodušte si správu tlače a znížte náklady 
vďaka kompatibilite s riešením uniFLOW.

  ZABEZPEČENIE 

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

• Vďaka centrálnemu ovládaniu bezpečnostných 
nastavení sa znižuje záťaž správcu 

• Šifrované PDF, ako aj voliteľné digitálne podpisy 
používateľov prinášajú ďalšie úrovne 
zabezpečenia autentifikácie

• Bezpečná tlač na kód PIN a funkcia vynúteného 
pozastavenia tlače posilňujú dôvernosť 
dokumentov

• Zaistite ochranu údajov v celej sieti pomocou 
šifrovanej komunikácie Ipsec, filtrovania portov a 
podpory TLS 1.3

  OVLÁDANIE A ÚDRŽBA 

• Centrálna správa všetkých zariadení v sieti 
pomocou cloudových možností správy na diaľku

• Súprava softvéru pre vzdialených operátorov 
(RSOK) poskytuje alternatívny prístup k 
zariadeniu pre vzdialenú prevádzku všetkých 
systémových funkcií

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

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

  UDRŽATEĽNOSŤ

• Zníženie hluku pri prevádzke zaisťuje tichú 
prevádzku a zabraňuje rozptyľovaniu 
v coworkingových priestoroch

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

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

• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a 
voliteľný fax

• 17,8 cm (7-palcová) farebná dotyková obrazovka 
WVGA

• Rýchlosť tlače: 25 str./min (A4) 
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač 
• Štandard: obojstranný automatický podávač 

dokumentov (kapacita 50 listov)
• Rýchlosť skenovania: 35 obr./min (A4, ČB)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB  

a QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov
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• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a 
voliteľný fax

• 17,8 cm (7-palcová) farebná dotyková obrazovka 
WVGA

• Rýchlosť tlače: 30 str./min (A4) 
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač 
• Štandard: obojstranný automatický podávač 

dokumentov (kapacita 50 listov)
• Rýchlosť skenovania: 35 obr./min (A4, ČB) 
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB  

a QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov
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• Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a 
voliteľný fax

• 17,8 cm (7-palcová) farebná dotyková obrazovka 
WVGA

• Rýchlosť tlače: 45 str./min (A4) 
• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200 dpi
• Automatická obojstranná tlač 
• Štandard: obojstranný automatický podávač 

dokumentov (kapacita 100 listov)
• Rýchlosť skenovania: 70 obr./min (A4, ČB)
• Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB  

a QR kódu
• Max. vstupná kapacita na papier: 2 300 listov
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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.

SPRAVOVANÉ  
SLUŽBY TLAČE

WORKSPACE 
COLLABORATION

ZARIADENIA 
S PODPOROU 

CLOUDU
Zlepšené služby

Základné služby Pokročilé riešenia zaznamenávania

Riešenia automatizácie procesov

Riešenia pripojenia ku cloudu


