
IMPRIMANTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ A3 COLOR 
DE ÎNALTĂ CALITATE, CARE OFERĂ VALOARE, 
EFICIENŢĂ ŞI UŞURINŢĂ ÎN UTILIZARE
Flux de lucru complet, versatil, pentru toate necesităţile dvs. profesionale
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  PRODUCTIVITATE

• Optimizată pentru a accelera o gamă largă de 
fluxuri de lucru de imprimare, copiere, scanare  
şi trimitere de documente

• Afişajul definit de utilizator îmbunătăţeşte  
şi mai mult eficienţa procesării documentelor 

• Poate imprima continuu volume mari,  
pe o varietate de tipuri de hârtie   

• Accesoriu opţional pentru necesităţile  
de sortare a hârtiei, capsare ecologică  
şi capsare manuală

  EXPERIENŢA UTILIZATORULUI

• Personalizare uşoară a afişajului dispozitivului 
pentru simplificarea sarcinilor zilnice, repetitive  

• Opţiuni de personalizare avansate la o singură 
atingere, adaptate necesităţilor fiecărui utilizator  

• Recuperarea rapidă din modul inactiv permite 
un timp rapid de livrare a lucrărilor 

• Posibilitate de a adăuga mesaje şi imagini  
pe ecran pentru afişare în standby 

• Dimensiuni mici, se potriveşte uşor în  
orice mediu de birou

  SECURITATE 

• Dispune de opţiuni de autentificare pe dispozitiv 
şi bazată pe cloud pentru a reduce scurgerile de 
informaţii

• Mai multe funcţii de securitate a reţelei 
împiedică modificarea neautorizată a firmware-
ului şi a aplicaţiilor  

• Poate fi configurată pentru a se conforma 
politicii de securitate definite intern 

• Protecţia confidenţialităţii datelor şi validarea 
datelor prin criptarea fişierelor PDF şi adăugarea 
semnăturii digitale a dispozitivului

  CONECTIVITATE  

• Conectarea simplă şi fără întreruperi prin Wi-Fi, 
cod QR sau NFC opţional permite diverse 
opţiuni de conectare 

• Compatibilitatea cu Apple AirPrint şi Mopria 
permite imprimarea wireless de pe dispozitive 
mobile fără a fi necesar un driver de imprimantă

• Compatibilitate cu Google Cloud pentru 
imprimare prin internet de oriunde, indiferent  
de sistemul de operare sau de dispozitiv

• Aplicaţia Canon PRINT Business adaugă funcţii 
suplimentare de imprimare şi scanare de pe 
dispozitive mobile

  CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE

• e-Maintenance poate îmbunătăţi timpul de 
funcţionare prin diagnosticări de la distanţă, 
citiri automatizate ale contoarelor şi 
monitorizarea consumabilelor

• Reduceţi sarcinile administrative şi costurile 
operaţionale aferente 

• Reduceţi la minimum deşeurile prin aplicarea  
de politici de imprimare implicite, cum ar fi 
imprimarea faţă-verso, în funcţie de 
departament sau de utilizator 

• Compatibilitatea cu soluţiile software uniFLOW 
de la Canon permite urmărirea şi raportarea 
lucrărilor de imprimare

DATE PE SCURT

• Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional
• Ecran tactil color WVGA de 5 inchi/12,7 cm
• Canon Application Library
• Viteză de imprimare: 25 ppm (A4)  
• Rezoluţie de imprimare: 1.200 x 1.200 dpi
• Imprimare automată faţă-verso 

• DADF standard
• Viteză de scanare: 55 ipm (A4, monocrom/color)
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB, cod QR şi NFC opţional
• PDF criptat şi PDF cu semnătura digitală a dispozitivului
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 2.300 de coli
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SERVICII

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICII

Efectuaţi operaţiile de rutină pentru 
birou în siguranţă şi cu uşurinţă, utilizând 
software încorporat, inclusiv uniFLOW 
Online Express şi alte servicii disponibile 
care asigură întreţinere şi asistenţă 
complete pentru dispozitiv

DE BAZĂ

Alegeţi un serviciu adaptat necesităţile 
dvs. profesionale, eliminând povara 
activităţilor inutile de gestionare a 
imprimării. Consultaţi experţii Canon în 
legătură cu cerinţele dvs. specifice pentru 
a găsi o opţiune potrivită de administrare 
a serviciilor de imprimare

PERSONALIZATE

Extindeţi capabilităţile de tip cloud 
cu uniFLOW Online, sistemul Canon 
complet de gestionare a imprimării

ÎMBUNĂTĂŢITE


