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  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Υψηλή ταχύτητα παραγωγής, έως και 25 σελ./
λεπτό

• Εκτύπωση διπλής όψης
• Αποστολή έγχρωμων εγγράφων σε υπηρεσίες 

cloud, φακέλους δικτύου ή προορισμούς e-mail
• Αύξηση της ταχύτητας των ροών εγγράφων με 

εξατομικευμένες διαδικασίες εργασίας 
• Μετατροπή σαρωμένων εγγράφων σε αρχεία 

PDF με δυνατότητα αναζήτησης στο 
περιεχόμενό τους, Microsoft Word ή 
PowerPoint

• Καθορισμός του χρόνου εξόδου των εγγράφων 
από το σύστημα με τη λειτουργία Διακράτησης 
εκτύπωσης

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

• Έξυπνη έγχρωμη οθόνη αφής με σαφείς και 
εύχρηστες λειτουργίες

• Δυνατότητες προσαρμογής των λειτουργιών, 
ακόμη και σε επίπεδο χρήστη

• Γρήγορη πρόσβαση σε καθημερινές λειτουργίες 

• Εύκολη αντικατάσταση κασετών γραφίτη 
• Μικρές διαστάσεις που διευκολύνουν τη 

διαρρύθμιση του χώρου εργασίας

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Επιλογές ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο 
συσκευής και cloud

• Ρυθμίσεις ασφάλειας με κεντρική διαχείριση
• Δημιουργία κρυπτογραφημένων PDF και PDF 

με υπογραφή συσκευής για την προστασία των 
δεδομένων σας

• Ασφαλής εκτύπωση με PIN και Εξαναγκασμένη 
διακράτηση εκτυπώσεων για τη διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των εγγράφων 

• Λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά 
την εκκίνηση, η οποία προστατεύει τη συσκευή 
από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις

  ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  

• Συνδεσιμότητα μέσω USB και τοπικού ή 
ασύρματου δικτύου (LAN), καθώς και σύνδεση 
μέσω κωδικού QR 

• Περιβάλλον Remote UI που επιτρέπει στους 
χρήστες να αλλάζουν τις ρυθμίσεις των 
εργασιών εκτύπωσης απ’ οπουδήποτε

• Υποστήριξη Mopria, Apple Air Print και Google 
Cloud Print 

• Εφαρμογή Canon PRINT Business για 
προηγμένες λειτουργίες εκτύπωσης και 
σάρωσης

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Επιλογές διαχείρισης από απόσταση μέσω 
cloud

• Κιτ λογισμικού για χειρισμό εξ αποστάσεως 
(RSOK), που παρέχει έναν επιπλέον τρόπο 
πρόσβασης στη συσκευή 

• Λύσεις λογισμικού uniFLOW της Canon για την 
παρακολούθηση και τη δημιουργία αναφορών 
για τις εργασίες εκτύπωσης

• Υπηρεσία e-Συντήρησης για διαγνωστικούς 
ελέγχους από απόσταση, αυτοματοποιημένη 
ανάγνωση των ενδείξεων των μετρητών και 
παρακολούθηση των αναλώσιμων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, 
Φαξ 

• Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 7"/17,8cm
• Ταχύτητα εκτύπωσης: 25 σελ./λεπτό (A4) 
• Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 
• Στάνταρ επιφάνεια σάρωσης
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω 

κωδικού QR
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 580 φύλλα
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του 
γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, 
χρησιμοποιώντας το uniFLOW 
Online Express και άλλες διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη 
συντήρηση και υποστήριξη των 
συστημάτων σας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλέξτε τη εξατομικευμένη υπηρεσία 
που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. 
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon 
σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε 
να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία 
διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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