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SAĞLAM, GÜVENILIR VE SON DERECE
VERIMLI A3 SIYAH-BEYAZ ÇOK IŞLEVLI
YAZICILAR
Modern ofis ortamlarında çalışacak şekilde tasarlanmış üstün belge çözümü cihazları

VERİMLİLİK

MOBİL BAĞLANTI

KULLANICI DENEYİMİ

GÜVENLIK

KONTROL VE
BAKIM
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VERİMLİLİK
• Hızlı baskı çıkışı ve ilk fotokopi çıkış süresi (FCOT)
• Ekrandaki uygulamaların özelleştirilebilmesi iş akışı
verimliliğini artırır.
• Belgeleri tarayarak arama yapılabilen PDF,
Microsoft Word veya PowerPoint dosyalarına
dönüştürün.
• İşi başlatmadan önce son baskı ayarlarını rahatça
yapabilmek için Baskı Bekletme işlevi
• Akıllı kağıt kullanımı, 30'a kadar kağıt türünün
kaydına ve otomatik boyut algılamaya olanak tanır.
• Zımbasız ciltleme ve entegre manuel zımbalama
için alan tasarrufu sağlayan opsiyonel dahili
sonlandırıcı
KULLANICI DENEYİMİ
• Kullanım açısından akıllı telefona benzeyen geniş
renkli dokunmatik ekran ile sezgisel çalışma
• Kullanıcının iş akışı ihtiyaçları için gelişmiş
kişiselleştirme ve özelleştirme seçenekleri
• Entegre Home UI özelliği, sık kullanılan ayarlara tek
bir menüden ulaşmanızı sağlar.
• DADF'ye kağıt yerleştirilmesi veya baskı levhası
camının açılmasıyla uyku modundan* otomatik çıkma

• Kaynaklı çerçeve gibi yenilikçi üretim süreçleri
makinenin kullanım ömrünü uzatır ve güvenilirliği
artırır.
• Dökülme önleyici teknolojiyle kolay toner kartuşu
değişimi
• Kompakt tasarım ofis alanları için kullanışlıdır.
GÜVENLİK
• Başlatma sırasında sistemi doğrulama işlemi, cihazı
yetkisiz değişikliklere karşı korumak için önleyici
güvenlik önlemleri alınmasını sağlar
• Gelişmiş cihaz ve bulut tabanlı kimlik doğrulama
seçenekleri
• Güvenlik ayarlarının merkezi olarak kontrol edilmesi
yönetici iş yükünü azaltır.
• Şifreli PDF'nin yanı sıra cihaz ve opsiyonel kullanıcı
imzalı PDF, kimlik doğrulaması için ek güvenlik
düzeyleri sağlar.
• Güvenli PIN ve Manuel Baskı Bekletme belge
gizliliğini artırır.
• Üçüncü taraf SIEM sistemi entegrasyonu olanağıyla
ağda kötü amaçlı saldırılara karşı daha fazla eylem
• IPsec ve bağlantı noktası filtreleme ile ağınızda veri
gizliliği sağlayın.

MOBİL BAĞLANTI
• Tablet ve akıllı telefonlardan çalışmak için kablosuz
LAN ve QR kodu bağlantısı seçenekleri
• Optimize edilmiş ekran düzenine sahip mobil
uyumlu uzak kullanıcı arabirimi, kullanıcıların baskı
işlerinin ayarlarını hareket halindeyken
değiştirmelerine olanak tanır
• Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print ve
Windows 10 Print desteği
• Canon'un PRINT Business uygulaması, mobil
cihazlardan baskı ve tarama işlemlerine yeni
işlevler ekler.
• Makine ve sarf malzemelerinin durumu bağlı mobil
cihazlardan görüntülenebilir.
KONTROL VE BAKIM
• Bulut tabanlı uzaktan yönetim seçenekleriyle
ağdaki tüm cihazları merkezi olarak yönetin.
• Uzak Operatör Yazılım Seti, tüm sistem işlevlerinin
uzaktan çalıştırılması için ağ bilgisayarı ekranındaki
kontrol panelini ve fiziksel tuşları simüle ederek
cihaza alternatif erişim olanağı sağlar.
• Canon'un uniFLOW yazılımı çözümleriyle
uyumluluk, baskı işlerinin takip edilmesini ve
raporlanmasını sağlar.
• e-Bakım; uzaktan tanılama, otomatik sayaç
okumaları ve sarf malzemeleri izleme ile çalışma
süresini artırabilir.
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• Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel
Faks
• 7 inç/17,8 cm WVGA renkli dokunmatik ekran
• Baskı Hızı: Dakikada 25 sayfa (A4)
• Baskı çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi
• Otomatik çift taraflı baskı
• Baskı levhası veya DADF seçeneği (50 yaprak
kapasiteli)
• Tarama hızı: Dakikada 25 görüntü (A4, SiyahBeyaz/Renkli)
• Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
• Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

• Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel
Faks
• 7 inç/17,8 cm WVGA renkli dokunmatik ekran
• Baskı Hızı: Dakikada 30 sayfa (A4)
• Baskı çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi
• Otomatik çift taraflı baskı
• DADF standart (50 yaprak kapasiteli)
• Tarama hızı: Dakikada 30 görüntü (A4, SiyahBeyaz/Renkli)
• Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
• Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

• Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel
Faks
• 7 inç/17,8 cm WVGA renkli dokunmatik ekran
• Baskı Hızı: Dakikada 45 sayfa (A4)
• Baskı çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi
• Otomatik çift taraflı baskı
• DADF standart (100 yaprak kapasiteli)
• Tarama hızı: Dakikada 55 görüntü (A4, SiyahBeyaz/Renkli)
• Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
• Uyku modundan otomatik çıkma
• Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

HİZMETLER
TEMEL
uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz
bakımı ve desteği sunan diğer kullanılabilir
hizmetler dahil olmak üzere yerleşik
yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini
güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin.

İSTEĞE ÖZEL
YAZILIM
DONANIM

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş
yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza
uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı
Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için
özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon
uzmanına danışın.

HIZMETLER

GELIŞMIŞ
Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi
sistemi uniFLOW Online ile bulut
olanaklarını artırın.
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