Σειρά imageRUNNER 2600

ΣΤΙΒΑΡΟΙ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΊ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3
Οι απόλυτες συσκευές για λύσεις εγγράφων, σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν άριστη απόδοση σε
σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σειρά imageRUNNER 2600
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Γρήγορη παραγωγή εκτυπώσεων και μικρός χρόνος 1ου
αντιγράφου (FCOT)

• Προσαρμογή των εφαρμογών που εμφανίζονται στην
•
•
•
•

οθόνη για αύξηση της αποδοτικότητας των ροών εργασίας
Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε αρχεία PDF με
δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους,
Microsoft Word ή PowerPoint
Λειτουργία Διακράτησης εκτύπωσης για τελική
προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης με ευκολία,
πριν από την αποδέσμευση εργασιών
Έξυπνος χειρισμός υλικών εκτύπωσης με δυνατότητα
εγγραφής έως 30 τύπων χαρτιού και αυτοματοποιημένη
ανίχνευση μεγέθους
Προαιρετικό εσωτερικό finisher με ειδική σχεδίαση για
εξοικονόμηση χώρου, βιβλιοδεσία χωρίς συρραπτικά
και ενσωματωμένη λειτουργία χειροκίνητης συρραφής

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
• Πρακτικός χειρισμός μέσω μεγάλης, έγχρωμης οθόνης

αφής και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός
smartphone
• Προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης και προσαρμογής
ειδικά για τις ανάγκες ροής εργασιών του κάθε χρήστη
• Ολοκληρωμένο περιβάλλον χειρισμού με Αρχική
σελίδα που επιτρέπει την επιλογή των συχνά
χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων από ένα μόνο μενού
• Αυτόματη επαναφορά από κατάσταση αναστολής
λειτουργίας* με τοποθέτηση χαρτιού στον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης (DADF) ή με
άνοιγμα της επιφάνειας σάρωσης

Σ
 ΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

• Πρωτοποριακές κατασκευαστικές διαδικασίες, με
συγκολλητό πλαίσιο, που διασφαλίζουν μεγάλη
διάρκεια ζωής και αξιοπιστία
• Εύκολη αντικατάσταση κασέτας γραφίτη, με
τεχνολογία κατά των διαρροών
• Μικρές διαστάσεις για εύκολη διαρρύθμιση του
εργασιακού χώρου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Ασφαλής εκκίνηση κατά την έναρξη της λειτουργίας,
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που επιτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων ασφάλειας
για την προστασία της συσκευής από τροποποιήσεις
χωρίς εξουσιοδότηση
Προηγμένες επιλογές ελέγχου ταυτότητας βάσει
συσκευής και cloud
Κεντρικός έλεγχος των ρυθμίσεων ασφάλειας που
περιορίζει τον φόρτο εργασίας του τμήματος
διαχείρισης
Αρχεία PDF με κρυπτογράφηση, καθώς και PDF με
υπογραφή συσκευής και χρήστη (προαιρετικά), για
επιπλέον επίπεδα ασφάλειας στον έλεγχο ταυτότητας
Ασφαλής εκτύπωση με PIN και Εξαναγκασμένη
διακράτηση εκτυπώσεων για μεγαλύτερη
εμπιστευτικότητα εγγράφων
Πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιθέσεων
λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας στο δίκτυο, όπως
ενοποίηση με συστήματα SIEM τρίτων
Προστασία απορρήτου δεδομένων σε όλο το δίκτυό σας
με πρωτόκολλο IPsec και φιλτράρισμα θυρών

• Επιλογές σύνδεσης ασύρματου LAN και με κωδικό QR
για εργασία από tablet και smartphone

• Περιβάλλον απομακρυσμένου χειρισμού συμβατό με

φορητές συσκευές, με βελτιστοποιημένη διάταξη
οθόνης που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τις
ρυθμίσεις των εργασιών εκτύπωσης εν κινήσει
• Υποστήριξη Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print
και Windows 10 Print
• Εφαρμογή Canon PRINT Business που προσφέρει επιπλέον
λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης από φορητές συσκευές
• Δυνατότητα ανάγνωσης κατάστασης μηχανήματος και
αναλώσιμων από συνδεδεμένες φορητές συσκευές

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Κεντρική διαχείριση όλων των συσκευών στο δίκτυο με
επιλογές απομακρυσμένης διαχείρισης βάσει cloud

• Κιτ λογισμικού για χειρισμό εξ αποστάσεως που

παρέχει εναλλακτική πρόσβαση στη συσκευή, με
προσομοίωση του πίνακα ελέγχου και των φυσικών
πλήκτρων σε μια οθόνη υπολογιστή του δικτύου, για
απομακρυσμένο χειρισμό όλων των λειτουργιών του
συστήματος
• Συμβατότητα με τις λύσεις λογισμικού uniFLOW της
Canon που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη
δημιουργία αναφορών για τις εργασίες εκτύπωσης
• Υπηρεσία e-Συντήρησης που μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τις διακοπές λειτουργίας, χάρη σε
διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση,
αυτοματοποιημένη ανάγνωση των ενδείξεων των
μετρητών και παρακολούθηση των αναλώσιμων

*Μόνο για το imageRUNNER 2645i

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i

imageRUNNER 2645i

• Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και,

• Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και,

• Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και,
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προαιρετικά, φαξ
Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 7"/17,8cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 25 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Επιλογή μεταξύ επιφάνειας σάρωσης ή DADF
(χωρητικότητα 50 φύλλων)
Ταχύτητα σάρωσης: 25 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ/Χρώμα)
Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και
μέσω κωδικού QR
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

•

προαιρετικά, φαξ
Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 7"/17,8cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Στάνταρ DADF (χωρητικότητα 50 φύλλων)
Ταχύτητα σάρωσης: 30 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ/Χρώμα)
Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και
μέσω κωδικού QR
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

προαιρετικά, φαξ
Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 7"/17,8cm
Ταχύτητα εκτύπωσης: 45 σελ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200dpi
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Στάνταρ DADF (χωρητικότητα 100 φύλλων)
Ταχύτητα σάρωσης: 55 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ/Χρώμα)
Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και
μέσω κωδικού QR
• Αυτόματη επαναφορά από κατάσταση αναστολής
λειτουργίας
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του
γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια,
χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα
προγράμματα λογισμικού, όπως το
uniFLOW Online Express, και άλλες
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία
που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής
σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις
μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης
εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς
της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας
ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία
διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του
cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

Canon Greece
Λ. Κηφισίας 166 A και Σοφοκλέους,
151 26, Μαρούσι, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: +30 210 745 4651
Φαξ: +30 210 727 9200
www.canon.gr

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019

