
INTELIGENTNÍ A VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ 
NAVRŽENÁ KE ZEFEKTIVNĚNÍ PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ
Černobílá multifunkční zařízení pro formát A3, která jsou ideální pro vytížené pracovní 
skupiny v kancelářích. 
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  PRODUKTIVITA

• Vysoká výstupní rychlost až 25 str./min
• Oboustranný tisk
• Možnost odesílání barevných dokumentů do 

cloudu, síťových složek nebo na e-mail
• Rychlejší práce s dokumenty díky uzpůsobeným 

pracovním procesům 
• Možnost převádění naskenovaných dokumentů 

do prohledávatelných souborů PDF, Microsoft 
Word nebo PowerPoint

• Možnost úpravy konečného výstupu dokumentů 
ještě před tiskem prostřednictvím funkce 
pozastavení tisku

  UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

• Inteligentní barevný dotykový displej s jasnými 
a snadno použitelnými funkcemi

• Přizpůsobitelné funkce a individuální uzpůsobení
• Rychlý přístup k běžným funkcím 
• Jednoduchá výměna tonerové kazety 
• Kompaktní design umožňující vhodné umístění 

v kanceláři

  ZABEZPEČENÍ 

• Ověřování uživatelů na úrovní zařízení nebo 
cloudových služeb

• Centrálně řízené nastavení zabezpečení
• Ochrana dokumentů pomocí šifrovaných souborů 

PDF a souborů PDF s podpisem zařízení
• Zabezpečení kódem PIN a funkce vynuceného 

pozastavení tiskových úloh slouží k ochraně 
důvěrných dokumentů 

• Ověření integrity systému při spuštění chrání 
zařízení před neoprávněným zásahům

  PŘIPOJENÍ  

• Připojení přes port USB, kabelové i bezdrátové 
připojení k síti LAN a prostřednictvím kódu QR 

• Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje 
uživatelům měnit nastavení tiskových úloh 
odkudkoli

• Podpora služeb Mopria, Apple Air Print 
a Google Cloud Print 

• Aplikace Canon PRINT Business poskytující 
pokročilé funkce tisku i skenování

  SPRÁVA A ÚDRŽBA

• Možnosti vzdálené cloudové správy
• Remote Operation Software Kit (RSOK) 

poskytuje vzdálený přístup k zařízení 
• Softwarová řešení uniFLOW společnosti Canon 

umožňují sledovat a spravovat tiskové prostředí, 
včetně možnosti vytvářet reporty

• Služba e-Maintenance umožňuje vzdálenou 
diagnostiku, automatizované odečty stavů 
počítadel a sledování spotřebního materiálu

RYCHLÝ PŘEHLED

• Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelně faxování 
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7˝)
• Rychlost tisku: 25 str./min (A4) 
• Automatický oboustranný tisk 
• Standardní kopírovací deska
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
• Maximální vstupní kapacita papíru: 580 listů
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• Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelně faxování
• Barevný dotykový displej WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7˝)
• Rychlost tisku: 25 str./min (A4) 
• Automatický oboustranný tisk 
• Podavač originálů typu RADF
• Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
• Maximální vstupní kapacita papíru: 580 listů
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SLUŽBY

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

KLÍČOVÉ

Zvolte si službu na míru, aby vyhovovala 
potřebám vaší firmy. 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.
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