imageRUNNER seria 2600

IMPRIMANTE MULTIFUNCŢIONALE
A3 MONOCROM ROBUSTE,
FIABILE ŞI FOARTE EFICIENTE
Dispozitive de ultimă generaţie pentru soluţii de documente concepute să exceleze într-un mediu de birou modern

PRODUCTIVITATE

CONECTIVITATE CU
DISPOZITIVE MOBILE

EXPERIENŢA
UTILIZATORULUI

SECURITATE

CONTROL ŞI
ÎNTREŢINERE

imageRUNNER seria 2600
PRODUCTIVITATE
• Viteze de imprimare rapide şi timp scurt de
ieşire a primei copii (FCOT)
• Personalizarea aplicaţiilor de pe ecran creşte
eficienţa fluxului de lucru
• Scanaţi şi convertiţi documente în fişiere PDF cu
funcţie de căutare, Microsoft Word sau PowerPoint
• Funcţie de punere în aşteptare a lucrărilor de
imprimare pentru reglarea finală comodă a setărilor
de imprimare înainte de lansarea lucrărilor
• Gestionarea inteligentă a suporturilor permite
înregistrarea a până la 30 de tipuri de hârtie şi
detectarea automată a dimensiunii
• Dispozitiv de finisare intern opţional care
economiseşte spaţiul, cu legare fără capsare şi
capsare manuală integrată
EXPERIENŢA UTILIZATORULUI
• Operare intuitivă cu un ecran tactil color de mari
dimensiuni cu capacitate de utilizare similară
unui smartphone
• Opţiuni avansate de personalizare adaptate la
necesităţile fluxului de lucru al utilizatorului
• Interfaţa integrată Home UI permite alegerea
setărilor frecvent utilizate dintr-un singur meniu
• Reactivare automată din modul inactiv* prin
plasarea hârtiei în DADF sau prin deschiderea
geamului de scanare

• Procesele de producţie inovatoare, inclusiv
cadrul sudat, asigură o durată de viaţă lungă a
echipamentului şi fiabilitate
• Înlocuire uşoară a cartuşului de toner cu
tehnologie anti-vărsare
• Designul compact permite organizarea
convenabilă a biroului
SECURITATE
• Verificarea sistemului la pornire permite măsuri
de securitate preventive pentru a proteja
dispozitivul împotriva modificărilor neautorizate
• Opţiuni avansate de autentificare la nivel
dispozitiv şi bazată pe cloud
• Controlul la nivel central al setărilor de securitate
reduce volumul de lucru al administratorilor
• Documentele PDF criptate, plus documentele
PDF cu semnătură de dispozitiv şi cu semnătura
opţională a utilizatorului oferă niveluri
suplimentare de securitate pentru autentificare
• Funcţiile de imprimare securizată cu cod PIN şi de
punere forţată în aşteptare a lucrărilor de imprimare
îmbunătăţesc confidenţialitatea documentelor
• Alte acţiuni pentru contracararea atacurilor
malware în reţea includ integrarea cu sisteme
SIEM terţă parte
• Asiguraţi confidenţialitatea datelor în reţeaua
dvs. cu IPsec şi filtrarea porturilor

*Numai imageRUNNER 2645i

CONECTIVITATE CU DISPOZITIVE MOBILE
• Opţiuni de conectare LAN wireless şi cu cod QR
pentru lucrul de pe tablete şi smartphone-uri
• Având o dispunere optimizată a afişajului,
interfaţa cu utilizatorul la distanţă compatibilă cu
dispozitivele mobile permite utilizatorilor să
modifice din mers setările lucrărilor de imprimare
• Compatibilitate cu Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print şi Windows 10 Print
• Aplicaţia Canon PRINT Business adaugă funcţii
suplimentare de imprimare şi scanare de pe
dispozitive mobile
• Starea echipamentului şi a consumabilelor poate
fi citită de pe dispozitivele mobile conectate
CONTROL ŞI ÎNTREŢINERE
• Gestionaţi centralizat toate dispozitivele din
reţea cu opţiuni de administrare de la distanţă
bazată pe cloud
• Kitul de software pentru operare de la distanţă oferă
acces alternativ la dispozitiv, simulând panoul de
control şi tastele pe un ecran de PC din reţea pentru
operarea de la distanţă a tuturor funcţiilor sistemului
• Compatibilitatea cu soluţiile software uniFLOW
de la Canon permite urmărirea şi raportarea
lucrărilor de imprimare
• e-Maintenance poate îmbunătăţi timpul de
funcţionare prin diagnosticări de la distanţă,
citiri automatizate ale contoarelor şi
monitorizarea consumabilelor

DATE PE SCURT
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i

imageRUNNER 2645i

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional
Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
Viteză de imprimare: 25 ppm (A4)
Rezoluţie de imprimare: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Imprimare automată faţă-verso
Platan sau DADF opţional (capacitate de 50 de coli)
Viteză de scanare: 25 ipm (A4, monocrom/color)
Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB şi prin cod QR
Capacitate max. de alimentare cu hârtie:
2.300 de coli

Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional
Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
Viteză de imprimare: 30 ppm (A4)
Rezoluţie de imprimare: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Imprimare automată faţă-verso
DADF standard (capacitate de 50 de coli)
Viteză de scanare: 30 ipm (A4, monocrom/color)
Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB şi prin cod QR
Capacitate max. de alimentare cu hârtie:
2.300 de coli

Imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional
Ecran tactil color WVGA de 7 inchi/17,8 cm
Viteză de imprimare 45 ppm (A4)
Rezoluţie de imprimare: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Imprimare automată faţă-verso
DADF standard (capacitate de 100 de coli)
Viteză de scanare: 55 ipm (A4, monocrom/color)
Conectivitate la reţea, Wi-Fi, USB şi prin cod QR
Reactivare automată din modul inactiv
Capacitate max. de alimentare cu hârtie:
2.300 de coli

SERVICII
FUNCŢII DE BAZĂ
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.

FUNCŢII PERSONALIZATE
SOFTWARE
ECHIPAMENT

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

SERVICII

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