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  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Γρήγορη παραγωγή εκτυπώσεων και μικρός 
χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)

• Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε αρχεία PDF 
με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους, 
Microsoft Word ή PowerPoint

• Έξυπνος χειρισμός υλικών εκτύπωσης με 
δυνατότητα καταχώρισης 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 την τοποθέτηση χαρτιού στον 
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης 
(DADF) ή με το άνοιγμα της επιφάνειας σάρωσης

• Εύκολη αντικατάσταση κασέτας γραφίτη, με 
τεχνολογία αποτροπής των διαρροών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

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

• Εφαρμογή Canon PRINT Business που προσφέρει 
επιπλέον λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης από 
φορητές συσκευές

• Απλοποιήστε τη διαχείριση των εκτυπώσεων και 
μειώστε το κόστος χάρη στην πλήρη συμβατότητα 
με το uniFLOW

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Η Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, η 
υποστήριξη SIEM και ο Ενσωματωμένος έλεγχος 
McAfee αναλύουν το σύστημα σε πραγματικό 
χρόνο για τον εντοπισμό και την αποτροπή 
εξωτερικών επιθέσεων 

• Κεντρικός έλεγχος των ρυθμίσεων ασφάλειας που 
περιορίζει τον φόρτο εργασίας του τμήματος 
διαχείρισης 

• Αρχεία PDF με κρυπτογράφηση, καθώς και 
ψηφιακή υπογραφή συσκευής και χρήστη 
(προαιρετικά), για κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας 
κατά τον έλεγχο ταυτότητας

• Ασφαλής εκτύπωση με PIN και Εξαναγκασμένη 
διακράτηση εκτυπώσεων για βελτιωμένη 
εμπιστευτικότητα των εγγράφων

• Διασφαλίστε την προστασία των δεδομένων στο 
δίκτυό σας με IPSec, φιλτράρισμα θυρών και 
υποστήριξη TLS 1.3

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

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

• Το κιτ Λογισμικού για χειρισμό εξ αποστάσεως 
παρέχει εναλλακτική πρόσβαση στη συσκευή, 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

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

• Ο μειωμένος θόρυβος εξασφαλίζει ήσυχη 
λειτουργία και αποτρέπει τη διάσπαση της 
προσοχής σε χώρους συνεργατικής εργασίας

• Η κατάσταση Οικολογικής επαναφοράς μειώνει 
την κατανάλωση ρεύματος, εξοικονομώντας 
ενέργεια και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας

• Η λειτουργία Οικολογικής συρραφής μειώνει το 
κόστος της συρραφής και συμβάλλει στη φιλική 
προς το περιβάλλον παραγωγή και διαχείριση 
εγγράφων

• Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, 
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 
• Στάνταρ DADF (χωρητικότητα 50 φύλλων)
• Ταχύτητα σάρωσης: 35 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ)
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και 

μέσω κωδικού QR
• Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα

imageRUNNER 2725i

• Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, 
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: 35 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ) 
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και 

μέσω κωδικού QR
• Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα
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• Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, 
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: 70 εικ./λεπτό (A4, Α&Μ)
• Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και 

μέσω κωδικού QR
• Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για τη 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.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

CLOUD

Βελτιωμένες υπηρεσίες

Βασικές υπηρεσίες

Προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης

Λύσεις αυτοματοποίησης διεργασιών

Λύσεις συνδεσιμότητας στο cloud


