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 ПРОДУКТИВНОСТ

• Висока скорост на печат до 25 ppm
• Двустранен печат
• Изпращане на цветни документи към 

облака, мрежови папки или имейл
• Увеличаване на скоростта на 

документопотока с персонализирани 
работни процеси 

• Конвертиране на сканирани документи в 
PDF файлове с възможност за търсене, 
файлове на Microsoft Word или Power Point

• Задавайте допълнителни настройки на 
документите преди печат благодарение на 
функцията „Задържане на печат“

 ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

• Интелигентен цветен сензорен дисплей с 
ясни и лесни за използване функции

• Персонализируеми функции и индивидуално 
персонализиране

• Бърз достъп до често използвани функции 
• Лесна смяна на тонер касетата 

• Компактна конструкция за удобно 
инсталиране в офиса

 СИГУРНОСТ 

• Опции за удостоверяване, базирани на 
облак и на устройството

• Настройки за сигурност с централизирано 
управление

• Криптиран PDF и PDF с подпис на 
устройството защитават данните ви

• PIN кодът за защита и функцията за 
принудително задържане на задачите за 
печат увеличават поверителността на 
документите 

• Проверката на системата при стартиране 
защитава устройството от 
неупълномощени модификации

 СВЪРЗАНОСТ  

• USB, мрежова LAN, безжична LAN и 
свързване чрез QR код 

• Отдалечен ПИ позволява на потребителя 
да променя настройките на задачите за 
печат в движение

• Поддръжка за Mopria, Apple Air Print и Google 
Cloud Print 

• Приложение Canon PRINT Business за 
усъвършенствани функции за печат и 
сканиране

 КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

• Опции за базирано в облака отдалечено 
управление

• Комплект софтуер за отдалечен оператор 
(RSOK) за допълнителен достъп до 
устройството 

• Софтуерни решения uniFLOW на Canon за 
проследяване за задачите за печат и 
генериране на отчети

• e-Maintenance за отдалечена диагностика, 
автоматизирано отчитане на броячите и 
наблюдение на консумативите

КРАТКИ ФАКТИ

• Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс 
• 7-инчов/17,8 cm WVGA цветен сензорен екран
• Скорост на печат: 25 ppm (A4) 
• Автоматичен двустранен печат 
• Стандартно стъкло за документи
• Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на 

връзка чрез QR код
• Макс. капацитет за зареждане с хартия: 580 листа
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УСЛУГИ

Извършвайте сигурно и с лекота 
рутинни операции в офиса, 
използвайки uniFLOW Online Express и 
други налични услуги, които предлагат 
цялостно обслужване и поддръжка на 
устройството

ОСНОВНИ

Изберете персонализирана услуга, 
която отговаря на нуждите на 
вашия бизнес. Консултирайте се с 
експерти на Canon относно вашите 
конкретни изисквания, за да намерите 
подходящата за вас управлявана 
услуга за печат.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Разширете облачните възможности с 
uniFLOW Online – интегрирана система 
за управление на печата на Canon

ПОДОБРЕНИ

СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ


