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  PRODUKTIVITA

•  Rychlý automatický oboustranný tisk splňující 
požadavky náročných pracovních prostředí

•  Rychlé jednoprůchodové oboustranné skenování 
urychluje digitalizaci dokumentů 

•  Přizpůsobení aplikací na obrazovce zvyšuje 
efektivitu pracovních postupů

•  Vysoká vstupní kapacita papíru až 2 300 listů
•  Vícenásobný podavač s podporou různých typů 

a velikostí médií umožňuje tvorbu pracovního 
postupu odpovídajícího individuálním 
požadavkům na tisk 

  ZABEZPEČENÍ 

•  Řízení přístupu ověřováním přes zařízení nebo 
v cloudu

•  Zabezpečený tisk přispívá k ochraně důvěrných 
dokumentů

•  Snadné nastavení zásad zabezpečení organizace 
prostřednictvím uživatelského rozhraní zařízení

•  Funkce šifrování formátu PDF poskytuje 
vysokou úroveň ochrany dat, zatímco funkce 
souborů PDF s podpisem zařízení generuje 
certifikaci odesilatele

•  Zvyšte zabezpečení v celé síti pomocí sady 
protokolů IPsec, kontroly Online Protocol Status 
a technologii TLS

  PŘIPOJENÍ K MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM  

•  Připojení pomocí Wi-Fi, kódů QR a technologie 
Near Field Communication (NFC)* pro práci na 
tabletech a smartphonech

•  Vzdálené uživatelské rozhraní je kompatibilní 
s mobilními zařízeními díky optimalizovanému 
rozvržení zobrazení

•  Podpora technologií Mopria, Apple Air Print, 
Google Cloud Print a Windows 10 Print

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

  SPRÁVA A ÚDRŽBA

•  Centrální správa všech zařízení v síti pomocí 
softwaru IW EMC/MC a dalších možností 
vzdálené správy

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

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

  UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

•  Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky 
TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5˝) 

•  Application Library umožňuje aktivaci jedním 
klepnutím pro tisk uložených šablon nebo 
skenování dokumentů do přednastavených 
umístění

•  Skenování a převod dokumentů do souborů 
PDF, ve kterých lze vyhledávat text 

•  Snadná výměna tonerové kazety typu „vše 
v jednom“

•  Kompaktní design umožňuje optimální 
uspořádání kanceláře

•  Odolná konstrukce pro zaručenou kvalitu 
a spolehlivý výkon

*Pouze model imageRUNNER 1643iF

RYCHLÝ PŘEHLED

• Tisk, kopírování, skenování a SEND
• Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5˝)
• Rychlost tisku: 43 str./min (A4) 
• Rozlišení tisku: 600 × 600 dpi 
• Automatický oboustranný tisk
• Rychlost skenování: až 70 obr./min při jednoprůchodovém 

oboustranném skenování
• Kapacita podavače DADF: 50 listů
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB nebo kódu QR
• Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů

Canon imageRUNNER 1643i

• Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
• Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5˝)
• Rychlost tisku: 43 str./min (A4) 
• Rozlišení tisku: 600 × 600 dpi 
• Automatický oboustranný tisk
• Rychlost skenování: až 70 obr./min při jednoprůchodovém  

oboustranném skenování
• Kapacita podavače DADF: 50 listů
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB, kódu QR a NFC
• 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


