
VISOKOKAKOVOSTEN BARVNI VEČNAMENSKI 
TISKALNIK A3 ZA VELIKO UČINKOVITOST IN 
ENOSTAVNO UPORABO
Vsestranska, celovita rešitev za poteke dela z dokumenti za vse vaše poslovne potrebe

Canon imageRUNNER C3125i

PRODUKTIVNOST

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA POVEZLJIVOST

NADZOR IN 
VZDRŽEVANJE VARNOST



Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Slovenska različica 
© Canon Europa N.V., 2019

  PRODUKTIVNOST

• Optimiziran za pospeševanje najrazličnejših 
potekov dela za tiskanje, kopiranje, skeniranje  
in pošiljanje dokumentov.

• Uporabniško določena konfiguracija zaslona  
za še učinkovitejšo obdelavo dokumentov. 

• Za neprekinjeno tiskanje velikih naklad na 
različne papirnate medije.   

• Izbirni vgrajeni notranji sortirnik in enota za 
končno obdelavo za sortiranje papirja ter 
ekonomično in ročno spenjanje.

  UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

• Preprosto prilagajanje zaslona naprave za 
poenostavitev vsakodnevnih, ponavljajočih  
se opravil.  

• Napredne možnosti prilagajanja z enim dotikom 
za različne potrebe uporabnikov.  

• Hiter prehod iz načina mirovanja za hitro 
obdelavo opravil. 

• Možnost nastavitve sporočil in slik kot 
diapozitivov za stanje pripravljenosti na zaslonu. 

• Majhna zasnova, primerna za vsako pisarniško 
okolje.

  VARNOST 

• Različne možnosti preverjanja pristnosti v napravi 
in oblaku za zmanjšanje uhajanja informacij.

• Številne funkcije omrežne varnosti preprečujejo 
nepooblaščeno spreminjanje vdelane 
programske opreme in programov.  

• Možna konfiguracija v skladu z interno 
varnostno politiko. 

• Varovanje zasebnosti podatkov in preverjanje 
veljavnosti podatkov s šifriranjem PDF-jev in 
dodanim digitalnim podpisom naprave.

  POVEZLJIVOST  

• Gladko in preprosto povezovanje prek Wi-Fi-ja, 
kode QR ali izbirnega NFC-ja omogoča različne 
načine povezave. 

• Podpora tehnologij Apple AirPrint in Mopria 
omogoča brezžično tiskanje iz mobilnih naprav 
brez uporabe gonilnika tiskalnika.

• Podpora storitve Google Tiskanje v oblaku za 
tiskanje prek interneta od koder koli, ne glede 
na operacijski sistem in napravo.

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

  NADZOR IN VZDRŽEVANJE

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

• Zmanjšajte administracijo in z njo povezane 
operativne stroške. 

• Zmanjšajte količino odpadkov z uporabo 
privzetih pravil tiskanja, kot so obojestransko 
tiskanje ali tiskanje po oddelku ali posamezniku. 

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

PODATKI NA KRATKO

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
• 5-palčni/12,7-cm barvni zaslon na dotik WVGA
• Knjižnica Canonovih programov
• Hitrost tiskanja: 25 strani na minuto (A4)  
• Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
• Samodejno obojestransko tiskanje 

• Standardno s samodejnim podajalnikom dokumentov za obojestransko 
obdelavo

• Hitrost skeniranja: 55 slik na minuto (A4, črno-belo/barvno)
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem, kodami QR in izbirno  

z NFC-jem
• Šifriran PDF in PDF z digitalnim podpisom naprave
• 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


