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  PRODUKTIVNOST

• Hitro tiskanje in hiter čas natisa prve kopije 
(FCOT).

• Skenirajte in pretvorite dokumente v oblike 
zapisa PDF z možnostjo iskanja, Microsoft Word 
in Microsoft PowerPoint.

• Pametno upravljanje medijev omogoča 
registriranje do 30 vrst papirja in samodejno 
zaznavanje velikosti.

• Prihranite prostor z dodatno notranjo sortirko z 
vezenjem brez spenjanja in vgrajenim ročnim 
spenjanjem.

  UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

• Intuitivno upravljanje z velikim barvnim 
zaslonom na dotik, ki spominja na uporabo 
pametnega telefona.

• Napredne možnosti za personalizacijo in 
prilagajanje izpolnjujejo potrebe vsakega 
uporabnika pri poteku dela.

• Vgrajeni domači uporabniški vmesnik omogoča 
izbiro pogosto uporabljenih nastavitev v enem 
meniju.

• Samodejni prehod iz načina mirovanja z 
namestitvijo papirja na DADF ali odpiranjem 
steklene plošče.

• Preprosta menjava kartuše s tonerjem s 
tehnologijo proti polivanju.

PODATKI NA KRATKO

  POVEZLJIVOST

• Možnosti povezave brezžičnega LAN-a in kode 
QR za delo v tabličnih računalnikih in pametnih 
telefonih.

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

• Poenostavite upravljanje tiskanja in znižajte 
stroške s popolno združljivostjo s storitvijo 
uniFLOW.

  VARNOST 

• Preverjanje sistema ob zagonu, podpora SIEM in 
programska oprema McAfee Embedded Control 
– v realnem času analizirajte napravo, da 
odkrijete in preprečite zunanje napade. 

• Centralen nadzor varnostnih nastavitev zmanjša 
skrbnikovo breme. 

• Šifriran PDF, naprava ter digitalni podpis 
poljubnega uporabnika zagotavljajo dodatne 
varnostne ravni preverjanja pristnosti.

• Varna koda PIN in vsiljeno zadržanje tiskanja 
izboljšata zaupnost dokumenta.

• Z Ipsec, filtriranjem vrat in podporo TLS 1.3 si 
zagotovite zasebnost podatkov v omrežju.

  NADZOR IN VZDRŽEVANJE 

• Centralno upravljanje vseh naprav v omrežju z 
možnostmi daljinskega upravljanja iz oblaka.

• Programska oprema za daljinsko upravljanje 
omogoča alternativni dostop do naprave za 
oddaljeno upravljanje vseh sistemskih funkcij.

• 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.

  TRAJNOST

• Zmanjšan hrup delovanja zagotavlja tiho 
delovanje in preprečuje motnje v delovnih 
prostorih.

• Način za ekonomično obnovitev zmanjša porabo 
energije ter tako prihrani energijo in zniža 
stroške delovanja.

• Ekološko spenjanje zmanjša stroške spenjanja in 
prispeva k okolju prijazni izdelavi in upravljanju 
dokumentov.

• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna 
funkcija faksa

• 7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
• Hitrost tiskanja: 25 strani na minuto (A4) 
• Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
• Samodejno obojestransko tiskanje 
• Standardni DADF (kapaciteta 50 listov)
• Hitrost skeniranja: 35 slik na minuto  

(A4, črno-belo)
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in 

kodami QR
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov
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• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in 
izbirna funkcija faksa

• 7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
• Hitrost tiskanja: 30 strani na minuto (A4) 
• Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
• Samodejno obojestransko tiskanje 
• Standardni DADF (kapaciteta 50 listov)
• Hitrost skeniranja: 35 slik na minuto  

(A4, črno-belo) 
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in 

kodami QR
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov
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• Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in 
izbirna funkcija faksa

• 7-palčni/17,8-cm barvni zaslon na dotik WVGA
• Hitrost tiskanja: 45 strani na minuto (A4) 
• Ločljivost tiskanja: 1200 x 1200 dpi
• Samodejno obojestransko tiskanje 
• Standardni DADF (100 listov)
• Hitrost skeniranja: 70 slik na minuto  

(A4, črno-belo)
• Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in 

kodami QR
• Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov

imageRUNNER 2745i

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

Canonove storitve digitalne transformacije (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan 
tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko 
pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

UPRAVLJANE 
STORITVE TISKANJA

SODELOVANJE NA  
DELOVNEM MESTU

NAPRAVE, KI 
PODPIRAJO OBLAK

Izboljšane storitve

Osnovne storitve Napredne rešitve za zajemanje

Rešitve za avtomatizacijo postopkov

Rešitve za povezljivost z oblakom


