
RYCHLÝ BAREVNÝ TISK A4 PRO OPTIMÁLNÍ 
PRODUKTIVITU KANCELÁŘE 
Pozvedněte produktivitu tisku na novou úroveň díky barevnému tisku a skenování ve formátu A4 s optimalizací 
pro snadnou údržbu.
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 PRODUKTIVITA

• Vysokorychlostní skenování rychlostí 50 obr./min (jednostranně) 
a 100 obr./min (oboustranně)

• Rychlejší digitalizace dokumentů pomocí rychlého 
jednoprůchodového skenování (DADF) a chytrých funkcí pro 
manipulaci s médii, jako je například detekce podání více listů  

• Možnost skenování a převádění dokumentů do prohledávatelných 
souborů PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint

• Ekologické obnovení upravuje režim obnovení spánku z důvodu 
zvýšení rychlosti

• Technologie snímače pohybu probudí zařízení z režimu spánku
• Prázdné stránky jsou při skenování automaticky vynechány
• Vkládání papíru je nenáročné, umožňuje stohování až 2 090 listů
• Zařízení podporují standardy pro dané odvětví, jako jsou Apple 

Airprint® a Mopria®
• Pracovní postup je ještě kvalitnější díky doplnění funkce Časová osa 

pro zobrazení předcházejících provedených operací
• Možnost tisku pro hosty prostřednictvím přímého připojení

 ZABEZPEČENÍ 

• Kontrola integrity spouštěných procesů chrání prostředí kanceláře 
před neoprávněnými úpravami aplikací. 

• Syslog poskytuje v reálném čase informace o zabezpečení, které 
mohou být analyzovány pomocí řešení třetích stran SIEM

• Díky automatickému načtení certifikátu můžete lépe centrálně 
spravovat certifikáty zabezpečení všech zařízení  

• Firemní informace můžete chránit pomocí automatického šifrování 
dat na pevném disku zařízení v rámci standardní výbavy

• Vyberte si možnost ověřování přes zařízení nebo v cloudu bez nutnosti 
použití dalšího serveru pomocí řešení uniFLOW Online Express

• Správa uživatelů umožňuje omezit funkce podle uživatele z důvodu 
zabránění neoprávněnému použití 

• Zvyšte ochranu důvěrných dokumentů pomocí funkce Zabezpečený tisk
• Zajistěte ochranu informací a bezpečnost sítě díky zabezpečení 

internetového protokolu IPsec, filtrování IP a MAC adres 
a technologii TLS 

• Vhodné pro podniková kancelářská prostředí, kde je klíčová kvalita 
a produktivita

• Vylepšené funkce zabezpečení zahrnují ověření systému při 
spuštění a údaje Syslog pro integraci systému SIEM třetích stran

• Údržba je snadná díky nové kazetové technologii „vše v jednom“, 
což snižuje potřebný čas i náklady

• Díky automatické aktualizaci certifikátu můžete lépe centrálně 
spravovat certifikáty zabezpečení všech tiskáren

• Zvýšení produktivity pomocí intuitivně navržené a přizpůsobitelné 
obrazovky základního uživatelského rozhraní

• Cloudové řešení uniFLOW Online Express pro správu dokumentů je 
součástí standardní výbavy 

RYCHLÝ PŘEHLED
• Formát: barevný formát A4
• Vstupní kapacita papíru: 2 090 listů
• Možnosti konečných úprav: kompletování, seskupování, 

Model s finišerem: kompletování, seskupování, přesah, 
sešívání

• Rozsah rychlosti barevného tisku formátu A4: 47 str./min
• Rychlost skenování: jednostranně 50 obr./min / 

oboustranně 100 obr./min

• Jazyky tiskárny: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Přímý tisk: Dostupný z paměťového zařízení USB, úložiště 

Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní 
a přístupu na web

• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200 dpi
• Tisk z mobilních zařízení a cloudových služeb: AirPrint, 

Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print a dalších 
cílových umístění v cloudu při využití řešení uniFLOW Online* 
 

*Cílová umístění v cloudu jsou například: box, Dropbox, Evernote, OneDrive, 
OneDrive for business, SharePoint online

 ÚDRŽBA 

• Zbrusu nový kazetový systém „vše v jednom“ usnadňuje údržbu
• Tonerová lahev, jednotka válce, vývojnice a odpadní tonerová 

nádoba jsou integrované do jedné součásti
• Automatický mechanizmus navíjení znamená, že výměny lze 

provádět čistě a bez přítomnosti technika
• Dochází ke zkrácení odstávky zařízení, protože toner snadno 

vyměníte za méně než minutu
• Navrženo pro dosažení co nejdelší doby provozu pomocí 

intuitivních videí pro uživatelskou údržbu a oznámení o stavu, která 
upozorňují na rychlou instalaci a výměny

  UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

• Intuitivní uživatelské rozhraní nabízí velký, rychle reagující 25,7 cm 
barevný dotykový panel, který se ovládá podobně jako smartphone

• Vylepšené základní uživatelské rozhraní zjednodušuje pracovní 
postupy, protože umožňuje uživatelům zvolit různá nastavení 
z jedné nabídky

• Úlohy lze provádět jediným dotykem pomocí samostatného tlačítka 
„My button“ v horní části obrazovky

• Můžete nastavit přizpůsobené adresáře a osobní nastavení dávek na 
různých zařízeních 

• Tiché dokončování, například sešívání listů, zaměstnance tolik neruší 
a zachovává jejich produktivitu

• Vzdálená diagnostika a pomoc umožňuje snížení nákladů 
prostřednictvím omezení doby odstávky z provozu

 INTEGRACE

• Zařízení 3. generace umožňují hladkou integraci do stávajících 
sítí – nabízí se například možnost sladění ověřování zabezpečení 
podle preferencí zákazníka 

• Řešení uniFLOW Online Express nabízí rozsáhlé možnosti sledování 
a reportování 

• Integrací řešení uniFLOW Online Express se stávajícími zařízeními 
umožňuje tisk a skenování odkudkoli na základě ověření uživatele

• Spolupracuje s různými firemními aplikacemi a externími systémy, 
jako jsou Google Drive™, Evernote® a Dropbox v cloudu

• Pomocí funkce „MyPrint Anywhere“ s klientem uniFLOW Online 
Smart Client můžete dočasně pozastavit tiskové úlohy a předat je 
do jiných zařízení

• Platforma MEAP společnosti Canon nabízí optimalizaci procesu 
prostřednictvím integrace s mnoha výkonnými řešeními správy 
dokumentů, zachycení a výstupu, jako je např. uniFLOW* 

• Budoucí upgrady verzí umožní integraci funkce prostřednictvím 
platformy s jednotným firmwarem 

*není součástí standardní výbavy

PLATFORMA S JEDNOTNÝM FIRMWAREM

Zařízení imageRUNNER ADVANCE 3. GEN III. edice představuji řadu intuitivně navržených multifunkčních tiskáren, které zjednodušují efektivitu pracovních postupů a poskytují vaší firmě maximální bezpečnost. 
Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia.

 PŘIPOJENÍ K MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

• Pracujte svobodněji s mobilními terminály, které není třeba 
připojovat k interním sítím

• Výstup dat a vstup dat pro skenování prostřednictvím aplikace 
Canon PRINT Business na mobilních zařízeních

• Připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi, NFC nebo BLE

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

KLÍČOVÉ

Provádějte běžné kancelářské operace 
bezpečně a snadno, s minimálním 
počtem hardwarových zařízení, 
integrovaným softwarem včetně 
uniFLOW Online Express a službami 
nabízejícími kompletní údržbu 
a podporu zařízení. 

VYLEPŠENÉ

Zvyšte výkon pomocí vylepšení, 
jako jsou možnosti dokončování 
a doplňky zabezpečení, např. služba 
pro odebírání dat. Vyberte řešení 
pro rozšíření možností cloudu 
pomocí řešení uniFLOW Online, 
včetně pokročilého skenování přímo 
prostřednictvím vašeho účtu Google.

NA MÍRU

Vyberte řešení na míru pro potřeby 
jakékoli firmy tím, že odstraníte zátěž 
spojenou se správou tisku. Požádejte 
odborníky ze společnosti Canon, aby 
vám pomohli spravovat vaše rozsáhlé 
požadavky pomocí řešení na míru 
a možností spravovaných služeb.
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