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 ПРОДУКТИВНОСТ

• С краткото време за подгряване печатането 
стартира по-бързо

• Печатайте върху голямо разнообразие от типове 
и формати печатни носители продължително в 
големи тиражи

• Персонализирайте конфигурацията на дисплея 
според потребителя, за да подобрите 
ефективността на обработката на документите

• Опростете последващата обработка на 
документите с модули за довършителни операции 
(продават се отделно), включително еко телбод, 
телбод и перфоратор

 ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

• Лесният за използване 7-инчов/17,8 cm сензорен 
екран осигурява отлична видимост и използваемост 
за интуитивна работа

• Оптимизирайте работните процеси за печат, 
копиране, сканиране и изпращане на документи  
до операции с едно докосване

• Комбинирайте множество настройки в един бутон 
за изключително бърза обработка на документи

• Повторете предходни задачи само с едно 
натискане на бутон чрез хронологията на 
операциите

КРАТКИ ФАКТИ

 СИГУРНОСТ 

• Защитете данните и документите чрез PDF 
криптиране, принудително задържане на задачите 
за печат и удостоверяване на потребителя

• Защитете системите на устройството от 
неизвестни заплахи с вградена защита McAfee 
Protected Control 

• Защитете мрежата и облака си със защитени 
връзки към външни устройства

• Оптимизирайте управлението на сигурността с 
поддръжка на SIEM система, одитни регистри и 
автоматична актуализация на сертификати

        ОБЛАЧНА СВЪРЗАНОСТ 

• Изпратете сканираните документи към вашия 
имейл или в Google Drive/Google Workspace, като 
използвате персонализирани работни процеси с 
uniFLOW Online Express

• File Assist автоматично именува, сортира и 
създава структура от папки за файловете

• Отпечатвайте безжично от мобилни устройства 
с поддръжка на Apple AirPrint и Mopria

• Добавете допълнителна функционалност към 
мобилния печат и сканиране с приложението PRINT 
Business на Canon

 КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА 

• Намалете административното натоварване чрез 
отдалечена диагностика, автоматизирано 
отчитане на броячите и наблюдение на 
консумативите

• Автоматичните актуализации на фърмуера 
снабдяват устройствата с най-новите функции

• Ограничете употребата за лични цели и 
похабяването на хартия, също така управлявайте 
централно информацията за вход на 
потребителите чрез групово конфигуриране

 ЕКОЛОГИЧНОСТ 

• Редактирайте настройките за печат на ниво 
устройство, за да намалите похабяването на 
хартия и тонер

• Преобразуването на документи в цифрови 
файлове свежда до минимум използването на 
хартия

• Опцията за еко телбод позволява допълнително 
намаляване на консумативите

• Функциите за пестене на енергия, като например 
режимът на покой, помагат за намаляване на 
консумацията на енергия

УСЛУГИ

СОФТУЕР
ХАРДУЕР

УСЛУГИ

• Печат, копиране, сканиране и изпращане
• 7-инчов/17,8 cm WVGA цветен сензорен екран 
• Операции с едно докосване с хронология на 

задачите и споделени/персонални бутони
• Скорост на печат до 26 ppm
• Поддръжка на широка гама типове и формати 

носители
• Базирано на облак решение за управление на 

печата uniFLOW Online Express*
• Автоматично именуване на файлове, 

сортиране и структура на папките с Filing 
Assist**

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни 
операции в офиса, използвайки вграден 
софтуер, включително uniFLOW, Microsoft 
Universal Print и други налични услуги, 
които предлагат цялостно обслужване и 
поддръжка на устройството

ОСНОВНИ

Изберете персонализирана услуга 
според нуждите на вашия бизнес, 
улесняваща управлението на печата. 
Консултирайте се с експерти на Canon 
относно вашите конкретни изисквания, 
за да намерите подходящата за вас 
управлявана услуга за печат.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Разширете облачните възможности 
с uniFLOW – интегрирана система за 
управление на печата на Canon

ПОДОБРЕНИ

* Изисква активиране

** Необходим е абонамент за базирано на облак решение за управление на печата uniFLOW Online

• Сигурност за документите, устройствата и 
мрежите от McAfee Protected Control, TLS1.3 и 
поддръжка на SIEM система

• Лесна поддръжка с автоматични актуализации 
на фърмуера

• Опциите за довършителни операции включват 
еко телбод, телбод и перфоратор


