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  PRODUKTIVITA

• Optimalizováno pro zrychlení širokého spektra 
pracovních postupů tisku, kopírování, skenování 
a odesílání dokumentů

• Uživatelsky definovatelná konfigurace displeje 
dále zvyšuje efektivitu procesů 

• Přizpůsobeno k velkoobjemovému průběžnému 
tisku na nejrůznější papírová média   

• Volitelná integrovaná vnitřní třídicí jednotka 
a finišer pro třídění papíru, úsporné sešívání 
a ruční sešívání

  UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

• Snadné přizpůsobení zobrazení zařízení pro 
zjednodušení každodenních rutinních úloh  

• Rozsáhlé možnosti personalizace ovládání 
jedním dotykem s možností úprav podle 
individuálních uživatelských potřeb  

• Rychlé obnovení provozu z režimu spánku 
umožňuje rychlé zpracování úloh 

• Možnost definování zpráv a obrázků 
zobrazených na obrazovce displeje při  
režimu spánku 

• Malé půdorysné rozměry, snadno zapadne  
do každého kancelářského prostředí

  ZABEZPEČENÍ 

• Nabízí celou řadu možností ověřování v rámci 
zařízení a cloudu k omezení úniků informací

• Rozsáhlá nabídka funkcí zabezpečení v síti 
zamezuje neoprávněným zásahům do firmwaru 
a aplikací  

• Možnost konfigurace podle interně stanovených 
zásad zabezpečení 

• Ochrana údajů a ověření dat pomocí šifrování 
PDF a doplňkového digitálního podpisu zařízení

  PŘIPOJENÍ  

• Různé možnosti připojení díky 
bezproblémovému a jednoduchému propojení 
prostřednictvím Wi-Fi, kódu QR nebo volitelné 
funkci NFC 

• Podpora technologie Apple AirPrint a Mopria 
umožňuje bezdrátový tisk z mobilních zařízení 
bez nutnosti použití ovladače tiskárny

• Podpora služby Google Cloud pro tisk přes 
internet odkudkoli, bez ohledu na operační 
systém nebo zařízení

• Aplikace PRINT Business od společnosti  
Canon přidává další funkce pro tisk  
a skenování z mobilních zařízení

  SPRÁVA A ÚDRŽBA

• Služba e-Maintenance dokáže zvýšit 
provozuschopnost pomocí vzdálené diagnostiky, 
automatizovaných odečtů stavů počítadel 
a sledování spotřebního materiálu

• Snížení administrativní zátěže a souvisejících 
provozních nákladů 

• Minimalizace odpadu díky využívání výchozích 
zásad tisku, jako je oboustranný tisk, podle 
oddělení nebo jednotlivých uživatelů 

• Kompatibilita se softwarovými řešeními 
uniFLOW společnosti Canon umožňuje sledovat 
tiskové úlohy a vytvářet o nich zprávy

RYCHLÝ PŘEHLED

• Tisk, kopírování, skenování, SEND a volitelně faxování
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou 12,7 cm (5˝)
• Knihovna aplikací Canon
• Rychlost tisku: 25 str./min (A4)  
• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200 dpi
• Automatický oboustranný tisk 

• Skenování ve standardu DADF
• Rychlost skenování: 55 obr./min (A4, černobíle/barevně)
• Připojení pomocí kabelu, Wi-Fi, USB, kódu QR a volitelné funkce NFC
• Šifrované soubory PDF a soubory PDF s digitálním podpisem zařízení
• Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů
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SLUŽBY

SOFTWARE
HARDWARE

SLUŽBY

Provádějte běžné kancelářské operace 
bezpečně a snadno za použití 
integrovaného softwaru včetně 
uniFLOW Online Express a dalších 
dostupných služeb, nabízejících 
kompletní údržbu a podporu zařízení.

KLÍČOVÉ

Zvolte si službu na míru, která bude 
vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte 
se zbytečného zatížení správy tisku. 
Poraďte se s odborníky společnosti 
Canon o svých specifických požadavcích 
a nalezněte vhodné možnosti řízení 
tiskových služeb.

NA MÍRU

Rozšiřte možnosti cloudu pomocí 
softwaru uniFLOW Online, systému  
typu „vše v jednom“ pro správu tisku  
od společnosti Canon.

VYLEPŠENÉ


