
INTELIGENTE ŞI PUTERNICE, CONCEPUTE 
PENTRU A EFICIENTIZA FLUXURILE DE LUCRU
Dispozitive multifuncţionale A3 alb-negru, ideale pentru grupurile de lucru ocupate din 
birouri. 
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  PRODUCTIVITATE

• Viteză mare de imprimare, de până la 25 ppm
• Imprimare faţă-verso
• Trimiteţi documentele color în cloud, foldere de 

reţea sau e-mail
• Măriţi viteza fluxului de documente cu procese 

de lucru personalizate 
• Convertiţi documentele scanate în fişiere PDF cu 

funcţie de căutare, Microsoft Word sau PowerPoint
• Reglaţi producţia documentului final înainte de 

imprimare cu funcţia de punere în aşteptare a 
lucrărilor de imprimare

  EXPERIENŢA UTILIZATORULUI 

• Ecran tactil color inteligent cu funcţii clare şi 
uşor de utilizat

• Funcţii personalizabile şi personalizare 
individuală

• Acces rapid la funcţiile de zi cu zi 
• Înlocuire uşoară a cartuşului de toner 
• Design compact pentru organizarea convenabilă 

a biroului

  SECURITATE 

• Opţiuni de autentificare la nivel dispozitiv şi 
bazată pe cloud

• Setări de securitate administrate centralizat
• Fişierele PDF criptate şi cele cu semnătura 

dispozitivului vă protejează datele
• Funcţiile de imprimare securizată cu cod PIN şi 

de punere forţată în aşteptare a lucrărilor de 
imprimare asigură confidenţialitatea 
documentelor 

• Verificarea sistemului la pornire protejează 
dispozitivul împotriva modificărilor neautorizate

  CONECTIVITATE  

• Conectivitate USB, la reţea LAN, LAN wireless şi 
prin cod QR 

• Interfaţa la distanţă permite utilizatorilor să 
modifice din mers setările lucrărilor de 
imprimare

• Compatibilitate cu Mopria, Apple Air Print şi 
Google Cloud Print 

• Aplicaţia Canon PRINT Business pentru funcţii 
avansate de imprimare şi scanare

 CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE

• Opţiuni de administrare de la distanţă bazată pe 
cloud

• Kit software pentru operatori la distanţă (RSOK) 
pentru acces suplimentar la dispozitiv 

• Soluţiile software Canon uniFLOW pentru 
urmărirea şi raportarea lucrărilor de imprimare

• e-Maintenance pentru diagnosticări de la 
distanţă, citiri automatizate ale contoarelor şi 
monitorizarea consumabilelor

DATE PE SCURT

• Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional 
• Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
• Viteză de imprimare: 25 ppm (A4) 
• Imprimare automată faţă-verso 
• Platan standard
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB şi prin cod QR
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 580 de coli
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• Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional
• Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
• Viteză de imprimare: 25 ppm (A4) 
• Imprimare automată faţă-verso 
• DADF standard
• Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB şi prin cod QR
• Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 580 de coli
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SERVICII

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

DE BAZĂ

Alegeţi un serviciu personalizat care să 
se potrivească afacerii dvs. 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
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