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  PRODUKTIVNOST

•  Hitro, samodejno obojestransko tiskanje, ki 
ustreza zahtevam pestrega delovnega okolja

•  Hitro obojestransko skeniranje z enim prehodom 
za hitrejšo digitalizacijo dokumentov 

•  Prilagoditev aplikacij na zaslonu poveča 
učinkovitost poteka dela

•  Velika vhodna kapaciteta do 2300 listov
•  Večkratni podajalnik s podporo za različne vrste 

in velikosti medijev izpolnjuje potrebe po 
tiskanju, ki so prilagojene poteku dela 

  VARNOST 

•  Nadzor dostopa z možnostmi preverjanja 
pristnosti v napravi ali oblaku

•  Varno tiskanje zagotavlja večjo zaupnost dokumentov
•  Preprosta nastavitev organizacijskega pravilnika 

o varnosti prek uporabniškega vmesnika naprave
•  Šifrirana PDF-naprava zagotavlja visoko raven 

varstva podatkov, PDF-ji s podpisom naprave pa 
generirajo potrdilo pošiljatelja

•  Dodatno povečajte varnost v svojem omrežju z 
rešitvami IPsec, preverjanjem stanja 
internetnega protokola in tehnologijo TLS

  MOBILNA POVEZLJIVOST  

•  Možnosti povezave Wi-Fi, koda QR in Near Field 
Communication (NFC)* za delo v tabličnih 
računalnikih in pametnih telefonih

•  Oddaljeni uporabniški vmesnik je združljiv z 
mobilnimi napravami in ponuja optimirano 
postavitev zaslona

•  Podpora za: Mopria, Apple Air Print, Google 
Cloud Print in Windows 10 Print

•  Canonova aplikacija PRINT Business ponuja še več 
funkcij za tiskanje in skeniranje iz mobilnih naprav

  NADZOR IN VZDRŽEVANJE

•  Centralno upravljanje vseh naprav v omrežju z IW 
EMC/MC in drugimi možnostmi daljinskega upravljanja

•  Združljivost s Canonovimi programskimi 
rešitvami uniFLOW omogoča sledenje in 
poročanje o opravilih tiskanja

•  Sistem e-Maintenance lahko pospeši delovanje z 
daljinsko diagnostiko, samodejnim odčitavanjem 
števcev in spremljanjem porabe potrošnega 
materiala 

  UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 

•  Intuitivno delovanje s 5-palčnim/12,7-cm zaslonom 
TFT LCD na dotik 

•  Knjižnica programov omogoča aktiviranje z 
enim dotikom za tiskanje shranjenih predlog ali 
skeniranje dokumentov na prednastavljene cilje

•  Skeniranje in pretvorba dokumentov v datoteke 
PDF z možnostjo iskanja po besedilu 

•  Enostavna zamenjava kartuše s tonerjem  
vse v enem

•  Kompaktna oblika omogoča optimalne  
ureditve pisarne

•  Trpežna izdelava za zagotovljeno kakovost in 
zanesljivo delovanje

*Samo pri modelu imageRUNNER 1643iF.

PODATKI NA KRATKO

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
• 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
• Hitrost tiskanja: 43 strani na minuto (A4) 
• Ločljivost tiskanja: 600 x 600 dpi 
• Samodejno obojestransko tiskanje
• Hitrost skeniranja: do 70 slik na minuto  

z obojestranskim skeniranjem z enim prehodom
• Zmogljivost DSPD: 50 listov
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem, kodami QR
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov

Canon imageRUNNER 1643i

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
• 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
• Hitrost tiskanja: 43 strani na minuto (A4) 
• Ločljivost tiskanja: 600 x 600 dpi 
• Samodejno obojestransko tiskanje
• Hitrost skeniranja: do 70 slik na minuto  

z obojestranskim skeniranjem z enim prehodom
• Zmogljivost DSPD: 50 listov
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem, kodami QR in NFC-jem
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov
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STORITVE

PROGRAMSKA 
OPREMASTROJNA 

OPREMA

STORITVE

Rutinska pisarniška opravila izvajajte 
varno in brez težav ter izkoristite vdelano 
programsko opremo, vključno z uniFLOW 
Online Express in drugimi razpoložljivimi 
storitvami, ki vam omogočajo celovito 
vzdrževanje in podporo za napravo.

OSNOVNO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza 
vašim poslovnim potrebam, in olajšajte 
upravljanje tiskanja. Posvetujte se s 
Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih 
zahtevah in najdite možnost upravljanih 
storitev tiskanja, ki vam ustreza.

PRILAGOJENO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo 
uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim 
sistemom upravljanja tiskanja.

IZBOLJŠANO


