
СИГУРНА ВРЪЗКА, ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ
ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СКАНИРАНЕ И ИНТЕЛИГЕНТЕН СОФТУЕР, КОИТО РАБОТЯТ РЪКА ЗА РЪКА

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ОБЛАЧНА 
СВЪРЗАНОСТ

СИГУРНОСТ ЕКОЛОГИЧНОСТ

Бъдещето на бизнеса е цифрово. Canon imageRUNNER ADVANCE DX е ново поколение интелигентни 
многофункционални устройства, предназначени да поддържат и ускоряват всяка стъпка от вашата цифрова 
трансформация. Изградена на базата на imageRUNNER ADVANCE на Canon, най-съвременната технология и 
софтуер работят ръка за ръка, за да цифровизират, автоматизират и оптимизират работните процеси.

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 на Canon предлага интелигентни и сигурни A4 цветни 
многофункционални устройства, увеличаващи ефективността и предоставящи 360° сигурност за 
документи, устройства и мрежи. Компактната конструкция предоставя спестяваща място офис гъвкавост 
и конфигурации, без да прави компромиси с уникалните технологии за сканиране на Canon, които увеличават 
скоростта и прецизността на сканиране за висококачествена обработка на изображенията. Софтуерът 
uniFLOW Online Express (uFOE) се възползва от силата на облака, за да осигури централизирано управление на 
устройствата и облачна съвместна работа с документи.

ПРОДУКТИВНОСТ КОМПАКТНА 
КОНСТРУКЦИЯ



Серия imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

  ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ 

• Сканирайте и отпечатвайте документи от всяко място с 
подобрена облачна свързаност в комбинация с печатни 
формати за повторна употреба, които улесняват работата 

• Облачно базираният стандартно вграден софтуер uniFLOW Online 
Express предлага единно интегрирано решение за сигурността на 
устройството и опростяване на управлението на печата

• Платформата MEAP на Canon оптимизира процесите чрез 
интегриране с решения за управление на сканирането и 
печата на документи и различни приложения, като uniFLOW 
Online**, AirPrint, Universal Print, Mopria, Google Cloud Print и 
Canon PRINT Business

  СИГУРНОСТ

• Осигурете конфиденциалност на информацията и сигурност 
в цялата мрежа с IPsec и защитна стена 

• Задайте удостоверяване при устройството, двустепенно 
удостоверяване и ограничаване на функциите на 
устройството като мерки за сигурност, базирани на 
устройството и на облака

• Сканирането в криптиран PDF гарантира сигурността на 
документите по време на процеса на сканиране

• Надстройте до uniFLOW Online** за подобрен защитен печат, 
мобилен печат и печат от гости от всяко устройство

• Комбинацията от проверка на системата при стартиране и софтуера 
McAfee Embedded Control гарантира, че работата на устройството 
никога няма да бъде компрометирана от модифициране на фърмуер и 
приложения – и всичко това в реално време

• Подобрената облачна свързаност позволява съвместен достъп до 
документи отвсякъде в печатни формати за повторна употреба, 
които улесняват работата

• Прецизното и високоскоростно сканиране е улеснено от 
иновативния нов механизъм за подаване на хартия и устойчиво на 
петна стъкло за сканиране

• Ефективната автоматизация на работните процеси означава, че 
документите се сканират, търсят и съхраняват интуитивно чрез 
приложения като OneDrive, SharePoint, Concur и Dropbox

• Софтуерът McAfee Embedded Control, заедно с други функции за 
сигурност, предлага пълно спокойствие и 360° защита, обхващаща 
документи, мрежа и устройство

• Опростеното управление на печата е възможно чрез 
централизирано управлявани настройки за печат и анализ на 
използването на устройството, осигурени от софтуера uniFLOW 
Online Express (uFOE)

• Тихата работа на ADF устройството, ниската консумация на 
енергия и намалените емисии намаляват въздействието върху 
околната среда

• Лесна интеграция в офиси с всякакъв размер с избор измежду 
настолно или стоящо на пода устройство с пестяща място 
конструкция

КРАТКИ ФАКТИ
• Формат: цветен A4
• Капацитет за зареждане на хартия (макс.): 

2 300 листа
• Време за загряване: 4 секунди или по-малко 
• Функции за довършителни операции: 

колиране, групиране, отместване*, 
захващане с телбод* (* само с опционален 
финишър) 

• Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, 
JPEG и XPS

• Скорост на печат: 25-35 ppm (A4)
• Скорост на сканиране: 190 ipm (A4)

• Езици за печат: UFRII, PCL6, Adobe® 
PostScript 3™ 

• Разделителна способност на печат:  
600 x 600 до 1200 x 1200 (еквивалент)

ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота 
рутинни операции в офиса с 
минимален хардуер, вграден 
софтуер, включително uFOE, и 
услуги, които предлагат цялостно 
управление и поддръжка на 
устройството.

ПОДОБРЕНИ

Увеличете производителността 
с подобрения, като например 
опции за довършителни операции 
и допълнителни функции за 
сигурност, например услуга за 
унищожаване на данни. Изберете 
решения за разширяване на 
облачните възможности с 
uniFLOW Online, включително 
усъвършенствано сканиране 
директно чрез вашия акаунт в 
Google.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Изберете персонализирани 
решения за нуждите на всеки 
бизнес, улесняващи управлението 
на печата. Консултирайте 
се с експерти на Canon за 
удовлетворяване на вашите 
подробни изисквания с помощта на 
специализирани решения и опции за 
управлявани услуги.

СОФТУЕРХАРДУЕР

УСЛУГИ

  ПРОДУКТИВНОСТ 

• Бързо и висококачествено сканиране при 190 ipm (A4) с 
разширени опции за свързване

• Автоматизираните работни процеси за сканиране, 
съхраняване и търсене повишават ефективността и 
намаляват човешките грешки

• Инструменти за управление на устройства, като например 
iWEMC, осигуряват централизиран контрол върху печатния 
парк и управление на печата

• Автоматичното пропускане на празни страници при 
сканиране свежда до минимум времето за обработка

• Повторно използваеми печатни формати, автоматично 
именуване на файлове от баркод данни, преобразуване в 
различни офис формати и OCR в облака и в устройството 
чрез пакета IRIS позволяват лесна работа и бърза обработка 
на документи

  ЕКОЛОГИЧНОСТ

• Редактиране на настройките за печат на ниво устройство 
за прецизно сканиране

• Тихата работа и намаленият шум от движението на хартията 
по време на сканиране са възможни благодарение на технологии, 
като цифрово подравняване на изображенията и оптимизирана 
вътрешна структура на ADF 

• Автоматизираните и цифровизирани процеси свеждат до минимум 
използването на хартия за постигане на офис без хартия

ЗАБЕЛЕЖКА – Някои функции са достъпни само при комбинация от iR ADV DX и uniFLOW Online
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• Намалете похабяването на хартия с висококачествено 
сканиране, включително цифрово коригиране на 
изкривяването и подобрено устойчиво на петна стъкло за 
сканиране

  КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

• Със своята компактна конструкция устройството се 
вписва идеално в офиси с всякакъв размер или вътрешно 
разпределение, с конфигурация за настолно устройство 
или устройство, стоящо на пода 

• Не са необходими допълнителни „стърчащи“ приставки 
– функционалност за сигурност, като например четец за 
IC карти за удостоверяване на потребителя, е вградена в 
ADF устройството***

• Компактната конструкция е идеална за отдели по 
човешки ресурси, държавни организации, болници и 
медицински центрове, адвокатски дружества и кантори и 
агенции за недвижими имоти.

** Услугата uniFLOW Online е достъпна чрез базиран на устройството абонамент за управление на печата и сканирането на документи. Въз основа на бизнес нуждите потребителите могат да надстроят до 
uniFLOW Online, за да се възползват от множество усъвършенствани функции, включително: Повишена сигурност с методи за удостоверяване на потребителя. Персонализирани работни процеси за повишаване на 
производителността. Намалено похабяване на консумативи чрез освобождаване на задачи за печат при устройството. Интуитивен управляващ панел в облака за показване на данни в реално време. По-голям 
контрол върху достъпа и използването на устройството, за да се намалят разходите за печат.

*** Моделът само с принтер C357P изисква опционален четец за IC карти


