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  PRODUKTIVNOST

• Hitrejši ogrevalni čas zagotavlja hitrejši začetek 
tiskanja.

• Neprekinjeno tiskajte visoke naklade različnih 
vrst in velikosti medijev.

• Prilagodite konfiguracijo uporabniškega zaslona, 
da izboljšate učinkovitost obdelave dokumentov.

• Z izbirnimi možnostmi končne obdelave, vključno 
z ekološkim spenjanjem, spenjanjem in luknjanjem 
poenostavite postprodukcijo dokumentov.

  UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 

• 7-palčni/17,8-centimetrski zaslon na dotik, ki je 
preprost za uporabo, zagotavlja odlično 
vidljivost in uporabnost za intuitivno upravljanje.

• Optimirajte tiskanje, kopiranje, skeniranje in 
pošiljanje dokumentov v upravljanje z enim 
dotikom.

• Za izjemno hitro obdelavo dokumentov združite 
več nastavitev v en gumb.

• Zgodovina nastavitve časovnice omogoča 
ponovitev prejšnjih opravil le z dotikom gumba.

PODATKI NA KRATKO

  VARNOST 

• Zaščitite podatke in dokumente s šifriranjem 
PDF, funckijo vsiljenega zadržanja tiskanja in 
preverjanjem pristnosti uporabnika.

• Vgrajena programska oprema McAfee Protected 
Control ščiti sistemi naprave pred neznanimi 
grožnjami. 

• Zaščitite omrežje in storitve v oblaku z varno 
povezavo z zunanjimi napravami.

• S podporo za SIEM, nadzornimi dnevniki in 
samodejno posodobitvijo potrdil lahko 
poenostavite varnost.

         POVEZLJIVOST Z OBLAKOM 

• Skenirane dokumente shranite v e-poštni naslov 
ali v storitev Google Drive/Google Workspace 
tako, da uporabite prilagojene poteke dela s 
programsko opremo uniFLOW Online Express.

• Pomoč za datoteke samodejno poimenuje, 
razvrsti in datotekam ustvari strukturo map.

• S podporo za storitvi Apple AirPrint in Mopria 
lahko brezžično tiskate iz mobilnih naprav.

• S Canonovim programom za podjetja PRINT 
dodajte dodatno funkcionalnost za mobilno 
tiskanje in skeniranje.

  NADZOR IN VZDRŽEVANJE 

• Z daljinsko diagnostiko, samodejnim 
odčitavanjem števcev in spremljanjem porabe 
potrošnega materiala zmanjšajte administracijo.

• S samodejnimi posodobitvami vdelane 
programske opreme so naprave vedno 
posodobljene z najnovejšimi funkcijami.

• S paketnim upravljanjem omejite zasebno 
uporabo in količino odpadnega papirja ter 
centralno upravljajte podatke za prijavo 
uporabnikov.

  TRAJNOST 

• Uredite nastavitve tiskanja v napravi in tako 
zmanjšajte količino zavrženega papirja in tonerja.

• Pretvarjanje dokumentov v digitalne datoteke 
zmanjša porabo papirja.

• Možnost ekološkega spenjanja omogoča 
dodatno zmanjšanje potrošnega materiala.

• Funkcije za varčevanje z energijo, kot je način 
mirovanja, pomagajo zmanjšati porabo energije.

STORITVE

STORITVE

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
• 7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA 
• Upravljanje z enim dotikom gumba Časovnica  

in Skupna raba/Osebno
• Hitrost tiskanja do 26 strani na minuto
• Podpora za širok nabor medijev vseh vrst in velikosti
• Rešitev upravljanja tiskanja v oblaku  

uniFLOW Online Express*
• Samodejno poimenovanje datotek, razvrščanje in 

struktura map s funkcijo Pomočnik za arhiviranje**

Rutinska pisarniška opravila izvajajte 
varno in brez težav ter izkoristite vdelano 
programsko opremo, vključno s programsko 
opremo uniFLOW, Microsoftovo programsko 
opremo za univerzalno tiskanje in drugimi 
razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo 
celovito vzdrževanje ter 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 poiščite možnost upravljanih 
storitev tiskanja, ki vam ustreza.

PRILAGOJENO

Razširite možnosti uporabe v oblaku 
s storitvijo uniFLOW, Canonovim 
večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja.

IZBOLJŠANO

*Zahtevana je aktivacija.

**Na voljo z naročnino na rešitev za upravljanje tiskanja v oblaku uniFLOW Online Cloud.

• Zaščita dokumentov, naprav in omrežja s 
programsko opremo McAfee Protected Control, 
podpora za TLS1.3 in SIEM

• Preprosto vzdrževanje s samodejnimi 
posodobitvami vdelane programske opreme

• Možnosti končne obdelave vključujejo ekološko 
spenjanje, spenjanje in luknjanje

STROJNA  
OPREMA

PROGRAMSKA 
OPREMA


