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  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Χάρη στον μικρό χρόνο προθέρμανσης, η 
παραγωγή εκτυπώσεων ξεκινά πιο γρήγορα

• Εκτυπώστε σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων και 
μεγεθών υλικών εκτύπωσης, σε μεγάλους 
όγκους και χωρίς διακοπές

• Εξατομικεύστε τη διαμόρφωση της οθόνης για 
κάθε χρήστη ώστε να βελτιώσετε την 
αποδοτικότητα επεξεργασίας των εγγράφων

• Βελτιστοποιήστε την επεξεργασία των 
εγγράφων μετά την παραγωγή με προαιρετικές 
επιλογές φινιρίσματος, όπως η οικολογική 
συρραφή, η συρραφή και η διάτρηση

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

• Η εύχρηστη οθόνη αφής 7"/17,8cm παρέχει 
εξαιρετική ορατότητα και χρηστικότητα για 
διαισθητικό χειρισμό

• Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης, 
αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής εγγράφων 
ενεργοποιώντας λειτουργίες με ένα άγγιγμα

• Συνδυάστε πολλές ρυθμίσεις σε ένα κουμπί για 
εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία εγγράφων

• Επαναλάβετε προηγούμενες εργασίες με το 
άγγιγμα ενός κουμπιού στο Χρονολόγιο που 
περιλαμβάνει το ιστορικό ρυθμίσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Προστατεύστε δεδομένα και έγγραφα με 
κρυπτογράφηση PDF, αναγκαστική διακράτηση 
εκτυπώσεων και έλεγχο ταυτότητας χρηστών

• Προστατεύστε τα συστήματα συσκευών από 
άγνωστες απειλές με το ενσωματωμένο 
λογισμικό McAfee Protected Control 

• Προστατεύστε το δίκτυο και το cloud σας με 
ασφαλείς συνδέσεις σε εξωτερικές συσκευές

• Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση της ασφάλειας 
χάρη στην υποστήριξη SIEM, τα αρχεία 
καταγραφής ελέγχων και την αυτόματη 
ενημέρωση πιστοποιητικών

         ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD 

• Αποθηκεύστε σαρωμένα έγγραφα στο email 
σας ή στο Google Drive/Google Workspace 
χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες ροές 
εργασιών με το UniFLOW Online Express

• Το λογισμικό Filing Assist ονομάζει, ταξινομεί 
και δημιουργεί αυτόματα μια δομή φακέλων 
για αρχεία

• Εκτυπώστε ασύρματα από φορητές συσκευές, 
με την υποστήριξη Apple AirPrint και Mopria

• Προσθέστε επιπλέον λειτουργικότητα στους 
τομείς της εκτύπωσης και σάρωσης μέσω 
φορητών συσκευών με την εφαρμογή PRINT 
Business της Canon

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Μειώστε τον διαχειριστικό φόρτο με 
απομακρυσμένους διαγνωστικούς ελέγχους, 
αυτοματοποιημένη ανάγνωση των ενδείξεων των 
μετρητών και παρακολούθηση των αναλώσιμων

• Οι αυτόματες ενημερώσεις firmware διατηρούν 
τα συστήματα ενημερωμένα με τις πιο 
πρόσφατες λειτουργίες

• Περιορίστε την ιδιωτική χρήση και τη σπατάλη 
χαρτιού και διαχειριστείτε κεντρικά τις 
πληροφορίες σύνδεσης χρηστών, χάρη στις 
δυνατότητες μαζικής διαχείρισης

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

• Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε 
επίπεδο συστήματος για να μειώσετε τη 
σπατάλη χαρτιού και γραφίτη

• Η μετατροπή εγγράφων σε ψηφιακά αρχεία 
ελαχιστοποιεί τη χρήση χαρτιού

• Η επιλογή οικολογικής συρραφής επιτρέπει την 
περαιτέρω μείωση των αναλώσιμων

• Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η 
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας, συμβάλλουν 
στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
• Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA 7"/17,8cm 
• Λειτουργία με ένα άγγιγμα, χάρη στο Χρονολόγιο 

και τα κουμπιά Κοινών/Προσωπικών ρυθμίσεων
• Ταχύτητα εκτύπωσης έως 26 σελ./λεπτό
• Υποστήριξη μεγάλης γκάμας τύπων και μεγεθών 

υλικών εκτύπωσης
• Λύση διαχείρισης εκτυπώσεων uniFLOW Online 

Express*, που βασίζεται στο cloud
• Αυτόματη ονομασία, ταξινόμηση και δομή φακέλων 

με το λογισμικό Filing Assist**

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του 
γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, 
χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα 
προγράμματα λογισμικού, όπως το 
uniFLOW, το Microsoft Universal Print και 
άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν 
ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη 
των συστημάτων σας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

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

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

*απαιτείται ενεργοποίηση

**διατίθεται με συνδρομή στη βασιζόμενη στο cloud λύση διαχείρισης εκτυπώσεων uniFLOW Online

• Ασφάλεια εγγράφων, συσκευών και δικτύων χάρη  
στο λογισμικό McAfee Protected Control και στην 
υποστήριξη TLS1.3 και SIEM

• Εύκολη συντήρηση με αυτόματες ενημερώσεις firmware
• Επιλογές φινιρίσματος, όπως οικολογική συρραφή, 

συρραφή και διάτρηση

ΥΛΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


