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 WYDAJNOŚĆ

• Szybkie drukowanie i krótki czas wydruku 
pierwszej kopii (FCOT)

• Skanowanie i konwertowanie dokumentów do 
plików PDF z możliwością wyszukiwania, 
Microsoft Word lub Power Point

• Inteligentna obsługa nośników umożliwiająca 
zarejestrowanie do 30 typów papieru i 
automatyczne wykrywanie rozmiaru

• Niewielki, opcjonalny, wewnętrzny moduł 
wykańczania z możliwością łączenia kartek bez 
zszywek i zintegrowanym zszywaczem ręcznym

 WYGODNA OBSŁUGA

• Intuicyjna obsługa za pomocą dużego, 
kolorowego ekranu dotykowego, znana ze 
smartfonów

• Zaawansowane opcje personalizacji i 
konfiguracji dopasowane do trybu pracy 
użytkowników

• Zintegrowany interfejs użytkownika na ekranie 
głównym umożliwia wybór często używanych 
ustawień w jednym menu

• Automatyczne wychodzenie z trybu uśpienia po 
umieszczeniu papieru w podajniku DADF lub 
otwarciu pokrywy skanera

• Łatwa wymiana kasety z tonerem i technologia 
zapobiegającą rozsypywaniu

KILKA FAKTÓW

 POŁĄCZENIA

• Opcje połączenia przy użyciu bezprzewodowej 
sieci LAN i kodu QR do pracy z tabletami i 
smartfonami

• Aplikacja PRINT Business firmy Canon zawiera 
dodatkowe funkcje drukowania i skanowania z 
urządzeń przenośnych

• Pełna zgodność z uniFLOW pozwala uprościć 
zarządzanie drukiem i obniżyć koszty

 BEZPIECZEŃSTWO 

• Funkcja weryfikacji systemu podczas 
uruchamiania, SIEM i oprogramowanie McAfee 
Embedded Control na bieżąco analizują pracę 
urządzenia w celu wykrywania i zapobiegania 
zewnętrznym atakom. 

• Centralna kontrola ustawień zabezpieczeń 
zmniejszająca obciążenie administratorów 

• Szyfrowany plik PDF oraz podpis urządzenia i 
opcjonalny podpis użytkownika stanowią 
solidne zabezpieczenia uwierzytelniające

• Bezpieczny kod PIN i drukowanie z 
wymuszonym wstrzymaniem zwiększają stopień 
poufności dokumentów

• Obsługa protokołu IPsec, filtrowania portów i 
protokołu TLS 1.3 pozwala zadbać o prywatność 
danych w sieci.

 REGULACJA I KONSERWACJA 

• Centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
w sieci za pomocą opcji zdalnego zarządzania w 
chmurze

• Zestaw oprogramowania dla zdalnych 
operatorów zapewnia alternatywny dostęp do 
urządzenia i umożliwia zdalną obsługę 
wszystkich funkcji systemu

• Zgodność z oprogramowaniem uniFLOW firmy 
Canon umożliwia śledzenie i raportowanie zadań 
drukowania

• Usługa e-Maintenance wydłużająca czas pracy 
bez przestojów dzięki zdalnej diagnostyce, 
automatycznym odczytom liczników i 
monitorowaniu stanu materiałów 
eksploatacyjnych

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

• Cichsza praca urządzenia zapobiega 
rozpraszaniu uwagi we współdzielonych 
przestrzeniach roboczych.

• Tryb ekologicznego wznawiania pracy (Eco 
Recovery) zmniejsza zużycie energii, co 
przekłada się na oszczędność energii i niższe 
koszty eksploatacji.

• Funkcja ekologicznego zszywania zmniejsza 
koszty oraz umożliwia tworzenie dokumentów i 
zarządzanie nimi w sposób przyjazny dla 
środowiska.

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej  
7 cali (17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 25 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne
• Standardowy pojemnik DADF (pojemność 50 

arkuszy)
• Szybkość skanowania: 35 obr./min (A4, Mono)
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB  

i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej  
7 cali (17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 30 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne 
• Standardowy pojemnik DADF (pojemność 

50 arkuszy)
• Szybkość skanowania: 35 obr./min (A4, Mono) 
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB  

i kod QR 
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie  
i opcjonalnie faks

• Kolorowy ekran dotykowy WVGA o przekątnej  
7 cali (17,8 cm)

• Szybkość drukowania: 45 str./min (A4) 
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200 dpi
• Automatyczne drukowanie dwustronne 
• Standardowy pojemnik DADF (pojemność 

100 arkuszy)
• Szybkość skanowania: 70 obr./min (A4, Mono)
• Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB  

i kod QR
• Pojemność maksymalna: 2300 arkuszy
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ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Usługi DTS (Digital Transformation Services) firmy Canon łączą nasz najlepsze urządzenia i oprogramowanie w zintegrowany ekosystem technologiczny, 
który zaprojektowano z myślą o transformacji realizowanej przez klientów. Oferta łączy w sobie usługi zarządzania drukiem i rozwiązania do współpracy w 
ramach obszaru roboczego. Mają one zapewnić czytelny wgląd w cykl życia dokumentów i kontrolę nad nim.

USŁUGI ZARZĄDZANIA 
DRUKIEM (MPS)

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
WSPÓŁPRACY

URZĄDZENIA 
Z OBSŁUGĄ CHMURY

Usługi rozszerzone

Usługi podstawowe Zaawansowane rozwiązania do 
przechwytywania

Rozwiązania do automatyzacji procesów

Rozwiązania do obsługi łączności z chmurą


