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ЕКОЛОГИЧНОСТ

Бъдещето на бизнеса е цифрово. Canon imageRUNNER ADVANCE DX е ново поколение интелигентни 
многофункционални устройства, предназначени да поддържат и ускоряват всяка стъпка от вашата цифрова 
трансформация. Наследявайки постиженията на серията imageRUNNER ADVANCE на Canon, най-съвременната 
технология и софтуер работят ръка за ръка, за да цифровизират, автоматизират и оптимизират работните 
процеси. Както винаги, ние непрекъснато развиваме технологиите си, за да гарантираме, че се чувствате 
сигурни и уверени, когато използвате устройства на Canon.
Серията imageRUNNER ADVANCE DX 6800 на Canon предлага бърз и надежден печат и сканиране, интуитивни 
работни процеси и ефективна обработка на документи. Перфектни за сферата на образованието и правото, 
сигурните и екологични устройства намаляват прекъсването на работата и разходите за обслужване 
чрез опростено обслужване. Наред с това намалената консумация на енергия и тихата работа правят 
устройствата идеални за хибридни работни пространства. Решението uniFLOW Online Express е вградено 
стандартно и осигурява централизирано управление на печата и облачна свързаност, която позволява 
достъп до документи от всяко място, по всяко време и от всяко устройство.

ОБЛАЧНА 
СВЪРЗАНОСТ ПРОДУКТИВНОСТ



Серия imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

  ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ 

• Облачно базираният стандартно вграден софтуер  
uniFLOW Online Express (uFOE) предлага единно интегрирано 
решение за подобряване на сигурността на устройството  
и опростяване на управлението на печата

• Сканирайте и отпечатвайте документи от всяко място  
с подобрена облачна свързаност в комбинация с печатни 
формати за повторна употреба, които улесняват работата

• Платформата MEAP на Canon оптимизира процесите чрез 
интегриране с решения за управление на сканирането и печата 
на документи и различни приложения, като uniFLOW Online*, 
AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft и Canon PRINT Business. 

 СИГУРНОСТ

• Комбинацията от проверка на системата при стартиране  
и McAfee Embedded Control гарантира, че работата на 
устройството никога няма да бъде компрометирана 
вследствие на модифициране на фърмуер и приложения –  
и всичко това в реално време

• Съхранението на данни в SSD диск с облачно архивиране 
означава, че настройките на устройството могат бързо  
да бъдат възстановени

• Актуализираният TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) е 
вграден стандартно за сигурно съхранение на ключове  
за криптиране, като например пароли, и защита на 
устройството от външни атаки

• Задайте удостоверяване при устройството, двустепенно 
удостоверяване и ограничаване на функциите на 
устройството като мерки за сигурност, базирани на 
устройството и на облака

• Надстройте до uniFLOW Online* за подобрен защитен печат, 
мобилен печат и печат от гости от всяко устройство

• Високата производителност е осигурена чрез най-добрите в  
класа скорости на печат и иновативната технология за сканиране

• Усъвършенстваните възможности за довършителни операции  
и поддръжката на повече видове хартия подобряват работата  
с печатни носители и качеството на печат

• Работете безопасно и удобно в хибридни среди с функции, като 
персонализирана хронология на операциите на потребителя и 
защитно антимикробно фолио (опция), както и мобилен печат  
и сканиране от приложения, като например приложението  
Canon PRINT Business

• Надеждността на устройството е гарантирана чрез подобрена 
обслужваемост с бързо инсталиране и лесна поддръжка

• Автоматизираните работни процеси за сканиране, търсене  
и съхранение ефективно цифровизират документи с помощта  
на приложения, като OneDrive, SharePoint, Concur, DropBox

• Облачният софтуер uniFLOW Online Express (uFOE) помага да се 
поддържа непрекъсната производителност при хибридна работа

• Намалете въздействието върху околната среда и смущаването  
на работата в офиса с по-тих печат и сканиране

• McAfee Embedded Control заедно с други функции за сигурност 
предлага пълно спокойствие и 360° защита, обхващаща документи, 
мрежа и устройство

КРАТКИ ФАКТИ
• Формат: черно-бял A3
• Капацитет за зареждане на хартия (макс.): 

6350 листа
• Време за загряване: 4 секунди или по-малко 

(режим за бърз старт)
• Функции за довършителни операции: 

колиране, групиране, отместване, телбод, 
подшиване на брошура, перфориране, еко 
телбод, повторно захващане с телбод

• Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF/
JPEG и XPS

• Скорост на печат: 60 – 70 ppm (A4)
• Скорост на сканиране: 270 ipm (A4)

• Езици за печат: UFR II, PCL6,  
Adobe® PostScript 3™ (опция)

• Разделителна способност на печат:  
1200 x 1200

 ПРОДУКТИВНОСТ 

• Бърз печат и сканиране с до 70 ppm скорост на печат  
и 270 ipm скорост на сканиране

• Бързото извеждане на първо копие пести време на 
потребителите и подобрява производителността  
на печата и сканирането

• Базирани на облак функции, като Filing Assist на  
uniFLOW Online*, ускоряват цифровата трансформация  
чрез автоматично организиране на документи

• Осигурено е минимално взаимодействие на потребителя с 
устройството благодарение на приложението Canon PRINT 
Business или вградената хронология на операциите в началния 
екран на интерфейса, която опростява често използваните 
процеси и осигурява производителност чрез гъвкава хибридна 
работа

• Функциите за чисто сканиране, разпознаване на едновременно 
поемане на няколко листа и премахване на празни страници 
намаляват времето за обработка и подобряват 
производителността на сканиране

• Сканирайте групи документи с различни формати с еднаква 
ширина (A3, A4, A4R и A5) благодарение на по-широката 
поддръжка за по-малки и смесени видове хартия

• Усъвършенстваното захващане с еко телбод намалява 
времето за подготовка и управление на документи

• Намалете опасенията за физическия допир с устройството,  
без да правите компромис с удобната употреба, като 
залепите** антимикробно фолио (опция) върху всички  
обичайни точки на контакт с устройството

• Използвайте аксесоара Instant Stapler (автономен телбод),  
за да увеличите производителността на работния процес  
със захващане с телбод на до 50 листа с минимален физически 
контакт – достатъчно малък, за да се побере върху устройства 
или бюра навсякъде в офиса, дома и споделените работни 
пространства.

 

ЗАБЕЛЕЖКА – Някои функции са достъпни само при комбинация от imageRUNNER ADVANCE DX и uniFLOW Online

* Услугата uniFLOW Online е достъпна чрез базиран на устройството абонамент за управление на печата и сканирането на документи. Въз основа на бизнес нуждите потребителите могат да надстроят до uniFLOW Online, 
за да се възползват от множество усъвършенствани функции, включително: Повишена сигурност с методи за удостоверяване на потребителя. Персонализирани работни процеси за повишаване на производителността. 
Намалено похабяване на консумативи чрез освобождаване на задачи за печат при устройството. Интуитивен управляващ панел в облака за показване на данни в реално време. По-голям контрол върху достъпа и 
използването на устройството, за да се намалят разходите за печат.
** препоръчително е фолиото да се залепи от сервизен инженер.
*** в сравнение със серия iR-ADV DX 6700

Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, 
предназначена да подкрепи вашия път към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения 
за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

  ЕКОЛОГИЧНОСТ 

• Намаленото време за работа на задвижването и 
контролът намаляват консумираната мощност,  
за да спестят енергия

• Подобрената технология на тонера се отличава с по-ниска 
точка на топене, като изисква по-малко енергия, когато 
устройството е активно

• По-ниското с 43% тегло на устройството*** намалява 
материалите за производството и изискванията при 
транспорта

• Смущаването на работата от шума е сведено до минимум 
с акустична изолация и намалени вибрации, потискащи 
шума при работа

• Намалете похабяването на хартия с висококачествено и 
безпроблемно сканиране, включително цифрово коригиране 
на изкривяването и подобрено устойчиво на петна стъкло 
за сканиране

• Използвайте еко телбод (без скоби) до 10 листа  
(A3 и A4 52 g/m² до 64 g/m²) за екологичен печат

  ОБСЛУЖВАЕМОСТ

• Спестете разходи и увеличете времето за работа на 
устройството с иновативни подобрения на често 
подменяните хардуерни части като част от нашето 
развиващо се портфолио imageRUNNER ADVANCE DX

• Предвиждането на изчерпването на консумативите 
позволява планова смяна на частите, за да се намалят 
разходите за обслужване

• IAP (Insulated & Air Pressure) бутилката с тонер е по-чиста 
и по-лесна за подмяна, без разпиляване на тонер, без нужда 
от техник

• Потребителските уроци са достъпни за разглеждане 
чрез мобилно устройство чрез сканиране на QR код от 
сензорния екран

• По-малкото тегло на устройството намалява времето за 
инсталиране, така че потребителите могат да започнат 
да използват устройството по-бързо
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