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  PRODUKTIVITA

• Vďaka rýchlemu zahrievaniu sa tlač spustí 
rýchlejšie

• Tlačte široké spektrum typov a veľkostí médií 
nepretržite a vo veľkom objeme

• Prispôsobte si konfiguráciu používateľského 
zobrazenia a zvýšte tak efektívnosť pri 
spracúvaní dokumentov

• Zjednodušte následné spracovanie dokumentov 
vďaka voliteľným možnostiam dokončovania 
vrátane ekologického zošívania, zošívania 
a dierovania

  ÚSTRETOVOSŤ K POUŽÍVATEĽOM 

• Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 17,8 cm/ 
7 palcov sa jednoducho používa a prináša 
vynikajúcu viditeľnosť a použiteľnosť na 
zaistenie intuitívneho ovládania

• Optimalizujte pracovné postupy tlače, 
kopírovania, skenovania a odosielania 
dokumentov na ovládanie jedným dotykom

• Skombinujte viaceré nastavenia do jedného 
tlačidla a zabezpečte tak mimoriadne rýchle 
spracovanie dokumentov

• Zopakujte predchádzajúce úlohy stlačením 
jediného tlačidla vďaka histórii nastavení v rámci 
funkcie časovej osi (Timeline)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  ZABEZPEČENIE 

• Chráňte údaje a dokumenty vďaka šifrovaniu 
súborov PDF, funkcii vynúteného pozastavenia 
tlače a overovaniu používateľov

• Zaistite ochranu systémov zariadenia pred 
neznámymi hrozbami s integrovaným softvérom 
McAfee Protected Control 

• Zabezpečte svoju sieť a cloud prostredníctvom 
zabezpečených pripojení k externým zariadeniam

• Zjednodušte správu zabezpečenia vďaka 
podpore systému SIEM, denníkom auditov 
a automatickej aktualizácii certifikátov

         MOŽNOSTI PRIPOJENIA KU CLOUDU 

• Ukladajte naskenované dokumenty do  
e-mailu alebo do služby Google Drive/Google 
Workspace pomocou prispôsobených 
pracovných postupov vďaka uniFLOW Online 
Express

• Funkcia File Assist automaticky pomenuje, 
roztriedi a vytvorí štruktúru priečinkov pre 
súbory

• Tlačte bezdrôtovo z mobilných zariadení 
s podporou služieb Apple AirPrint a Mopria

• Pridajte ďalšie funkcie mobilnej tlače 
a skenovania vďaka aplikácii PRINT Business  
od spoločnosti Canon

  OVLÁDANIE A ÚDRŽBA 

• Znížte administratívne zaťaženie vďaka 
diagnostike na diaľku, automatizovaným 
odpočtom meracích prístrojov a monitorovaniu 
stavu spotrebného materiálu

• Automatické aktualizácie firmvéru zaistia 
najnovšie funkcie zariadenia

• Obmedzte súkromné použitie a papierový 
odpad a centrálne spravujte prihlasovacie údaje 
používateľov s hromadnou správou

  UDRŽATEĽNOSŤ 

• Upravte nastavenia tlače zariadenia, aby ste 
znížili plytvanie papierom a tonerom

• Konverziou dokumentu na digitálne súbory sa 
minimalizuje množstvo používaného papiera

• Možnosť ekologického zošívania umožňuje 
ďalšie zníženie spotrebného materiálu

• Funkcie úspory energie, napríklad režim spánku, 
pomáhajú znížiť spotrebu energie

SLUŽBY

SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

• Tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie
• 17,8 cm (7-palcová) farebná dotyková 

obrazovka WVGA 
• Ovládanie jedným dotykom tlačidlami Časová 

os a Zdieľané/osobné
• Rýchlosť tlače až 26 str./min
• Podpora širokej škály typov a veľkostí médií
• Cloudové riešenie správy tlače uniFLOW 

Online Express*
• Automatické pomenovanie súborov,  

triedenie a štruktúra priečinkov vďaka funkcii 
Filing Assist**

Stvorená na bezpečné 
a bezproblémové vykonávanie bežných 
kancelárskych úkonov s využitím 
vstavaného softvéru vrátane uniFLOW, 
Microsoft Universal Print a ďalších 
dostupných služieb, ktoré ponúkajú 
kompletnú údržbu a podporu zariadení

ZÁKLADNÁ VERZIA

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám 
svojho podniku tým, že odstránite zbytočné 
bremená súvisiace so správou tlače. Vaše 
špecifické požiadavky máte možnosť 
konzultovať s odborníkmi spoločnosti 
Canon a spoločne nájsť na mieru šité 
možnosti riadených tlačových služieb

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci 
softvéru uniFLOW, univerzálnej služby  
na správu tlače od spoločnosti Canon

ROZŠÍRENÁ VERZIA

*vyžaduje sa aktivácia

**dostupné s predplatným cloudového riešenia správy tlače uniFLOW Online

• Zabezpečenie dokumentov, zariadenia a siete 
pomocou softvéru McAfee Protected Control, 
podpory protokolu TLS1.3 a systému SIEM

• Jednoduchá údržba s automatickými 
aktualizáciami firmvéru

• Možnosti dokončovania zahŕňajú ekologické 
zošívanie, zošívanie a dierovanie


