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Το μέλλον των επιχειρήσεων είναι ψηφιακό. Η νέα γενιά έξυπνων συστημάτων πολλαπλών λειτουργιών Canon imageRUNNER 
ADVANCE DX έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει και να επιταχύνει κάθε βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού σας. 
Η κατασκευή τους συνδυάζει το DNA της πλατφόρμας imageRUNNER ADVANCE, την υπερσύγχρονη τεχνολογία και το λογισμικό 
της Canon, τα οποία συνεργάζονται άψογα για την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση ροών εργασίας που 
επικεντρώνονται στο περιεχόμενο. Όπως πάντα, η τεχνολογία μας εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να σας προσφέρει την ασφάλεια και 
την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε όταν χρησιμοποιείτε συστήματα Canon.

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800 της Canon προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη εκτύπωση και σάρωση, έξυπνες ροές 
εργασίας και αποδοτική επεξεργασία εγγράφων. Αυτά τα ασφαλή και βιώσιμα συστήματα αποτελούν ιδανική επιλογή για τις αγορές 
εκπαίδευσης και νομικών υπηρεσιών, καθώς ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας και το κόστος συντήρησης σε συνδυασμό με 
την ευκολία επιδιόρθωσης που παρέχουν. Επιπλέον, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η αθόρυβη λειτουργία εξασφαλίζουν 
άψογη εναρμόνιση των συστημάτων με τους υβριδικούς χώρους εργασίας. Το UniFLOW Online Express περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό, παρέχοντας κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων και συνδεσιμότητα στο cloud, καθώς και πρόσβαση στα έγγραφα απ’ 
οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, απ’ οποιαδήποτε συσκευή.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

  ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD 

• Το λογισμικό uniFLOW Online Express (uFOE), που βασίζεται στο 
cloud και περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό, παρέχει μια 
ενιαία και ολοκληρωμένη λύση που αυξάνει την ασφάλεια της 
συσκευής και απλοποιεί τη διαχείριση των εκτυπώσεων

• Σάρωση και εκτύπωση εγγράφων απ’ οπουδήποτε με βελτιωμένη 
συνδεσιμότητα στο cloud, σε συνδυασμό με 
επαναχρησιμοποιούμενες μορφές εκτύπωσης για ευκολία χρήσης

• Η πλατφόρμα MEAP της Canon βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 
μέσω της συνεργασίας με λύσεις διαχείρισης της ψηφιοποίησης 
και της παραγωγής εγγράφων, καθώς και με διάφορες εφαρμογές 
όπως τα uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print της 
Microsoft και Canon PRINT Business 

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Ο συνδυασμός της λειτουργίας Επαλήθευσης συστήματος κατά 
την εκκίνηση και του Ενσωματωμένου λογισμικού ελέγχου McAfee 
διασφαλίζει ότι η λειτουργικότητα της συσκευής δεν θα 
κινδυνεύσει ποτέ από παραβιάσεις του firmware και των 
εφαρμογών – και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο

• Οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων SSD, σε συνδυασμό με την 
τήρηση αντιγράφων ασφαλείας στο cloud, εξασφαλίζουν ότι οι 
ρυθμίσεις του συστήματος μπορούν να αποκατασταθούν 
γρήγορα

• Το ενημερωμένο σύστημα TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) 
παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός για την ασφαλή αποθήκευση 
κλειδιών κρυπτογράφησης, όπως είναι οι κωδικοί πρόσβασης, και 
για την προστασία του συστήματος από εξωτερικές επιθέσεις

• Δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας συσκευής, ελέγχου ταυτότητας 
δύο παραγόντων και επιβολής περιορισμών στις λειτουργίες της 
συσκευής για λήψη μέτρων ασφάλειας σε επίπεδο συστήματος 
αλλά και cloud

• Αναβάθμιση στο uniFLOW Online* για βελτιωμένη ασφάλεια 
εκτυπώσεων, εκτύπωση από φορητές συσκευές και εκτύπωση 
από επισκέπτες, από οποιαδήποτε συσκευή

• Οι κορυφαίες στην κατηγορία ταχύτητες εκτύπωσης και η 
πρωτοποριακή τεχνολογία σάρωσης εξασφαλίζουν υψηλή 
παραγωγικότητα

• Οι βελτιωμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας και οι διευρυμένες 
επιλογές τύπων χαρτιού βελτιώνουν τον χειρισμό των υλικών 
εκτύπωσης και αυξάνουν την ποιότητα παραγωγής

• Εργαστείτε με ασφάλεια και άνεση σε υβριδικά περιβάλλοντα, με 
δυνατότητες όπως τα εξατομικευμένα χρονοδιαγράμματα ανά χρήστη 
και το προστατευτικό αντιμικροβιακό φιλμ (προαιρετικά), καθώς και η 
δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης από φορητές συσκευές μέσω 
εφαρμογών όπως η CANON PRINT Business

• Η αξιοπιστία του συστήματος διασφαλίζεται από τη βελτιωμένη ευκολία 
επιδιόρθωσης, τη γρήγορη εγκατάσταση και την εύκολη συντήρηση

• Οι αυτοματοποιημένες ροές εργασιών σάρωσης, αναζήτησης και 
αποθήκευσης συμβάλλουν στην αποδοτική ψηφιοποίηση των εγγράφων 
με εφαρμογές όπως τα OneDrive, SharePoint, Concur και DropBox

• Το λογισμικό cloud uniFLOW Online Express (uFOE) φροντίζει για τη 
σταθερά υψηλή παραγωγικότητα σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας

• Μειώστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ενοχλήσεις στον χώρο 
εργασίας χάρη στον μειωμένο θόρυβο κατά την εκτύπωση και τη σάρωση

• Ενσωματωμένο Λογισμικό ελέγχου McAfee, που σε συνδυασμό με άλλα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας εξασφαλίζουν απόλυτη σιγουριά και 
ολοκληρωμένη προστασία: έγγραφα, δίκτυο και συσκευή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Μορφή: Μονόχρωμο σύστημα A3
• Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (μέγ.): 

6.350 φύλλα
• Χρόνος προθέρμανσης: 4 δευτερόλεπτα ή 

λιγότερο (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης)
• Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας: 

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, 
Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, 
Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ’ 
απαίτηση, Δίπλωμα V, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z

• Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, 
TIFF/JPEG και XPS

• Ταχύτητα εκτύπωσης: 55-70 σελ./λεπτό (A4)
• Ταχύτητα σάρωσης: 270 εικ./λεπτό (A4)

• Γλώσσες εκτύπωσης: UFR II, PCL6,  
Adobe® PostScript 3™ (προαιρετικά)

• Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200

  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• Γρήγορη εκτύπωση και σάρωση, με ταχύτητα εκτύπωσης έως  
70 σελ./λεπτό και σάρωσης έως 270 εικ./λεπτό

• Η άμεση απόκριση για την παραγωγή του πρώτου αντιγράφου 
ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναμονής για τους χρήστες και βελτιώνει 
την παραγωγικότητα για τις εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης

• Λειτουργίες που βασίζονται στο cloud, όπως η Υποβοήθηση 
αρχειοθέτησης του uniFLOW Online*, επιταχύνουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό με αυτόματη αρχειοθέτηση των εγγράφων

• Η αλληλεπίδραση με το σύστημα ελαχιστοποιείται μέσω της 
εφαρμογής Canon PRINT Business, ή του ενσωματωμένου 
χρονολογίου στο περιβάλλον εργασίας στην Αρχική σελίδα, που 
βελτιστοποιεί τις συχνές διαδικασίες και διατηρεί την 
παραγωγικότητα σε υψηλό επίπεδο χάρη στην ευέλικτη υβριδική 
λειτουργία

• Η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων, η εξάλειψη των 
ραβδώσεων και η απαλοιφή των κενών σελίδων μειώνουν τον 
χρόνο επεξεργασίας και βελτιώνουν τις επιδόσεις σάρωσης

• Πραγματοποιήστε μαζική σάρωση εγγράφων διαφορετικού 
μεγέθους με το ίδιο πλάτος (A3, A4, A4R και A5) χάρη στη 
μεγαλύτερη υποστήριξη για μικρότερα μεγέθη και μικτούς τύπους 
χαρτιού

• Η βελτιωμένη λειτουργία τελικής επεξεργασίας με Οικολογική 
συρραφή μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας και διαχείρισης των 
εγγράφων

• Μετριάστε τις ανησυχίες για τον φυσικό χειρισμό του 
συστήματος, χωρίς να υποβαθμίζετε την εμπειρία του χρήστη, 
εφαρμόζοντας** προαιρετικό αντιμικροβιακό φιλμ σε όλα τα 
σημεία που αγγίζονται συχνά

• Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ Στιγμιαίου συρράπτη για να 
ενισχύσετε την παραγωγικότητα των ροών εργασίας, με συρραφή 
έως και 50 φύλλων και ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της φυσικής 
επαφής. Είναι αρκετά μικρό ώστε να χωρά πάνω σε συσκευές ή 
γραφεία, σε οποιοδήποτε σημείο του γραφείου, στο σπίτι ή σε 
χώρους συνεργασίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Συγκεκριμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο με συνδυασμό των imageRUNNER ADVANCE DX και uniFLOW Online

*Το uniFLOW Online είναι διαθέσιμο ως συνδρομή σε υπηρεσία cloud βασιζόμενη σε συσκευή, για διαχείριση της παραγωγής και ψηφιοποίησης εγγράφων. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναβάθμιση στο uniFLOW Online 
για να επωφεληθούν από μια σειρά προηγμένων πλεονεκτημάτων, όπως: Αυξημένη ασφάλεια με μεθόδους ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Εξατομικευμένες ροές εργασίας για ενίσχυση της παραγωγικότητας. Μείωση της σπατάλης μέσω αποδέσμευσης εργασιών 
στη συσκευή. Εύχρηστος πίνακας ελέγχου στο cloud για αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Μεγαλύτερος έλεγχος της πρόσβασης και της χρήσης για μείωση του κόστους εκτύπωσης.
**Συνιστάται τοποθέτηση του φιλμ από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης.
***Σε σύγκριση με τη σειρά IR-ADV DX 6700

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις 
Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον 
έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

• Ο μειωμένος χρόνος λειτουργίας των μοτέρ και ο βελτιωμένος 
έλεγχος μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος για να εξοικονομείτε 
ενέργεια

• Ο γραφίτης βελτιωμένης τεχνολογίας έχει χαμηλότερο σημείο 
τήξης, απαιτώντας λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία του 
συστήματος

• Η μείωση του βάρους των συστημάτων κατά 43%*** περιορίζει τα 
υλικά κατασκευής και τις απαιτήσεις μεταφοράς

• Οι ενοχλητικοί θόρυβοι ελαχιστοποιούνται χάρη στην ακουστική 
μόνωση, ενώ η μείωση των κραδασμών περιορίζει τον ήχο 
λειτουργίας

• Μειώστε τα απόβλητα με σάρωση υψηλής ποιότητας χωρίς 
σφάλματα, που περιλαμβάνει ψηφιακή διόρθωση κλίσης και 
ανθεκτικό στους λεκέδες γυαλί προηγμένης τεχνολογίας

• Επιλέξτε οικολογική συρραφή χωρίς συρραπτικά έως και  
10 φύλλων (A3 και A4 52g/m² έως 64g/m²), για βιώσιμη εκτύπωση

  ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

• Μειώστε το κόστος και ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας 
του συστήματος χάρη στις καινοτόμες βελτιώσεις στα συχνά 
αντικαθιστώμενα ανταλλακτικά, στα πλαίσια της συνεχώς 
εξελισσόμενης σειράς συστημάτων imageRUNNER ADVANCE DX

• Η πρόβλεψη διάρκειας ζωής των αναλώσιμων επιτρέπει την 
αντικατάσταση των εξαρτημάτων σε προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα, για περιορισμό του κόστους συντήρησης

• Οι φιάλες γραφίτη IAP είναι πιο καθαρές και εύκολες στην 
αντικατάσταση, χωρίς ακαταστασία και χωρίς να απαιτείται τεχνικός

• Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μαθήματα 
χρήστη από μια φορητή συσκευή μέσω κωδικών QR στην οθόνη 
αφής

• Το μικρότερο βάρος του συστήματος μειώνει τον χρόνο 
εγκατάστασης, ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να το 
χρησιμοποιήσουν άμεσα
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