Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800

PRIKLJUČITE ZANESLJIVO, PRETVORITE DIGITALNO
OPTIMALNO DELOVANJE IN NEPREKOSLJIVA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA INOVATINE TEHNOLOGIJE
Prihodnost poslovanja je digitalna. Canon imageRUNNER ADVANCE DX predstavlja novo generacijo pametnih
večnamenskih naprav, zasnovanih za pomoč na vsakem koraku digitalne preobrazbe. Pri zasnovi Canonovih naprav
imageRUNNER ADVANCE sodelujeta najsodobnejša tehnologija in programska oprema, ki omogočata digitalizacijo,
avtomatizacijo in optimizacijo delovnih postopkov, pri katerih je v središču vsebina.
Canonova družina imageRUNNER ADVANCE DX C5800 je še hitrejša ter predstavlja tiskanje s hitrostjo 70 strani na minuto
skupaj s skeniranjem s hitrostjo 270 slik na minuto. Ponaša se z najboljšo produktivnostjo doslej, izboljšano upravljanje
medijev pa podpira manjše formate papirja in izboljšane možnosti končne obdelave. Medtem ko standardna funkcija
uniFLOW Online Express zagotavlja povezljivost z oblakom in upravljanje tiskanja, intuitivna obdelava dokumentov
zagotavlja brezhibno uporabniško izkušnjo pri digitalizaciji dokumentov. Hitra namestitev, preprosto vzdrževanje, tiho
delovanje in izboljšana trajnostnost omogočajo, da lahko delate kjer koli.
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Hitro tiskanje s hitrostjo do 70 strani na minuto in skeniranje
s hitrostjo 270 slik na minuto.
Funkcije v oblaku, kot je Pomočnik za arhiviranje v storitvi
uniFLOW Online*, pospešijo digitalno preobrazbo
s samodejnim arhiviranjem dokumentov.
Skeniranje brez madežev, zaznavanje podajanja več listov in
odstranjevanje praznih strani zmanjšajo čas obdelave in
izboljšajo učinkovitost skeniranja.
Odziven natis prve kopije uporabnikom zmanjša čas
nedelovanja ter izboljša produktivnost tiskanja in skeniranja.
Videoposnetki za uporabniško vzdrževanje uporabnikom olajšajo
upravljanje hitrih rešitev, kot je odpravljanje zastojev papirja.
Program Canon PRINT Business ali vgrajena časovnica
domačega uporabniškega vmesnika, ki poenostavita pogosto
uporabljene postopke in ohranita produktivnost s prilagojenim
hibridnim delom, omogočata minimalno integracijo naprave.
Večja podpora različnih vrst papirja zmanjša ročno pripravo
opravil in omogoča paketno skeniranje različnih velikosti z
enako širino - A3, A4, A4R in A5.
Izboljšana možnost varčnega spenjanja zmanjša čas priprave
in upravljanje dokumentov.

varnost naprave in poenostavitev upravljanja tiskanja..
Canonova platforma MEAP zagotavlja optimizacijo procesov,
saj vključuje vrsto zmogljivih rešitev za zajemanje
dokumentov in upravljanje tiskanja ter različne programe, kot
so uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Microsoftov Universal
Print in Canon PRINT Business.
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Z IPsec in funkcijo požarnega zidu bodo vaše informacije
ostale tajne in varne v celotnem omrežju.
Nastavite preverjanje pristnosti naprave, dvostopenjsko
preverjanje pristnosti in omejitve delovanja naprave za
varnostne ukrepe v napravi in v oblaku.
Skeniranje šifriranih PDF-jev zagotavlja varnost
dokumentov med postopkom skeniranja.
Nadgradite na uniFLOW Online** za izboljšano varno tiskanje,
mobilno tiskanje in tiskanje za goste iz katere koli naprave.
Kombinacija sistema za preverjanje ob zagonu in programske
opreme McAfee Embedded Control v realnem času zagotavlja,
da delovanje naprave ni nikoli ogroženo zaradi nedovoljenih
sprememb v vdelani programski opremi in programih.
Modul TPM 2.0 zagotavlja močnejšo tehnologijo šifriranja,
da zaščiti ključne podatke.
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Manjša teža naprave skrajša čas namestitve tako, da
lahko uporabniki hitreje začnejo uporabljati napravo.
Preprosto vzdrževanje in manj prekinitev zaradi
kombinacije uporabe najboljših funkcij in tehnologije v
naši ponudbi izdelkov imageRUNNER DX.
Storitev za podporo pri namestitvi uporablja informacije
o nastavitvah, ki jih je prejela med namestitvijo iz zbirke
podatkov v oblaku, tako da lahko uporabniki zaženejo
operacijske naprave prej.
TRAJNOST
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UPORABNOST

Z izboljšano povezljivostjo z oblakom lahko dokumente
v formatih za večkratno uporabo za enostavno ravnanje
skenirate in tiskate od koder koli.
UniFLOW Online Express (uFOE), programska oprema
v oblaku, ponuja eno samo integrirano rešitev za večjo
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VARNOST

POVEZLJIVOST Z OBLAKOM
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Manjša poraba energije, manjša teža in manjša količina
hrupa zmanjšajo vpliv naprave na okolje.
Hitrejša obnovitev spanja vključuje 4-sekundni način
za hitri zagon in 6-sekundni način za vklop, pri čemer
se porabi manj energije in prihranijo stroški.
Tišje delovanje se ohrani pri tiskanju iz vseh predalov
za papir in pri obojestranskem tiskanju, kar v pisarniških
okoljih zagotavlja manj motenj zaradi hrupa.
Boljša vrednost TEC zmanjša stroške delovanja, zlasti v
okolju z napravami, kar pomeni 15-odstotno zmanjšanje
porabe energije v primerjavi s prejšnjimi modeli.
Izboljšana tehnologija tonerja je opremljena z nižjim
tališčem, zato se pri vklopljeni napravi porabi manj energije.
Manjša teža naprave podpira trajnost tako, da pri
proizvodnji zmanjša material in zahteve za prevoz.

Prihranite in povečajte čas delovanja naprave z inovativnimi
izboljšavami delov strojne opreme, ki jih pogosto
zamenjujemo, kar je del naše zaveze za nenehno izboljševanje
naše tehnologije.

*uniFLOW Online je na voljo kot naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi. Odvisno od potreb podjetja lahko uporabniki nadgradijo na uniFLOW Online, da si zagotovijo pester nabor naprednih
prednosti, med katerimi je tudi večja varnost z načini preverjanja pristnosti uporabnika. Prilagojeni poteki dela za izboljšano produktivnost. Zmanjšana količina ustvarjenih odpadkov s sprostitvijo opravil v napravi. Intuitivna nadzorna
plošča za koriščenje podatkov v realnem času. Večji nadzor nad dostopom in porabo za zmanjševanje stroškov tiskanja.
OPOMBA – nekatere funkcije so omogočene samo s kombinacijo imageRUNNER ADVANCE DX in uniFLOW Online
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PODATKI NA KRATKO
• Format: barvno A3
• Kapaciteta podajanja papirja (najv.): 6350 listov
• Ogrevanje: 4 sekunde ali manj
(način za hitri zagon)

• Možnost končne obdelave: zbiranje, združevanje,
ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno
spenjanje, spenjanje na zahtevo
• Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF,
JPEG in XPS
• Izbirno: vdelani krmilniki EFI Fiery

• Hitrost tiskanja: 40–70 strani na minuto
• Hitrost skeniranja: 270 slik na minuto (A4)
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• Jeziki tiskanja: UFRII, PCL6, Adobe®
PostScript 3™

• Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200
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Visoka produktivnost je omogočena z najhitrejšimi hitrostmi
tiskanja v razredu in inovativno tehnologijo skeniranja.
Izboljšane možnosti končne obdelave in več vrst papirja
podpirajo izboljšano delo z mediji in kakovost tiskanja.
S programi, kot je Canon PRINT Business, lahko delate kjer koli.
Tiskanje brez dotika zmanjša skupne uporabniške kontrolnike
tako, da prepozna običajna opravila in ustvari prilagojeno
uporabniško časovnico.
Zanesljivost naprave zagotavlja izboljšano uporabnost s hitro
namestitvijo in preprostim vzdrževanjem.
Samodejno skeniranje, iskanje in shranjevanje dokumentov
učinkovito digitalizirajte s programi, kot so OneDrive, SharePoint,
Concur, DropBox.
Programska oprema v oblaku uniFLOW Online Express pomaga
ohranjati neprekinjeno produktivnost pri hibridnem delu.
Zmanjšajte vpliv na okolje in motnje na delovnem mestu s tišjim
tiskanjem in skeniranjem.
Programska oprema McAfee Embedded Control skupaj z drugimi
varnostnimi funkcijami ponuja popolno brezskrbnost in 360°
zaščito za dokument, omrežje in napravo.

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

UPRAVLJANJE
STORITEV TISKANJA

NAPRAVE, KI
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SODELOVANJE NA
DELOVNEM MESTU

Izboljšane
storitve
Advanced Services

Rešitve za procesno avtomatizacijo

Osnovne storitve

Napredne rešitve za zajemanje

Advanced Services

Rešitve za povezljivost z oblakom

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan
tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko
pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.
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