
СИГУРНА ВРЪЗКА, ЦИФРОВА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОПТИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НЕСРАВНИМО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ 
ОТ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

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. Изградена на базата на 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 технологията си, за да гарантираме, че се чувствате сигурни и 
уверени, когато използвате устройства на Canon. 

Серията imageRUNNER ADVANCE DX C3800 на Canon предлага подобрена сигурност и лесно обслужване, 
с интелигентни работни процеси за документи и качествени ярки изображения. Тези тихи и устойчиви 
устройства, които са идеални за малки до средни офиси и големи компании, които търсят гъвкаво и ефективно 
многофункционално устройство, се интегрират безпроблемно в хибридни работни пространства. uniFLOW 
Online Express се предоставя като стандартна опция, което осигурява централизирано управление на 
устройствата и сигурно сътрудничество в облака.
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Серия imageRUNNER ADVANCE DX C3800

  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 сигурно 
от всяко място с подобрена облачна свързаност

• Печатните формати за повторна употреба 
позволяват лесен достъп до документи в облака 

• Платформата MEAP на Canon осигурява 
оптимизирани процеси чрез интеграцията с 
решенията за управлението на сканирането и 
печата на документи, като например uniFLOW Online

• Устройството предлага оригинални приложения, 
като AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft и 
приложението Canon PRINT Business

  СИГУРНОСТ 

• Функция за проверка на системата при 
стартиране, SIEM система и McAfee Embedded 
Control анализират устройството в реално време 
за откриване и предотвратяване на външни атаки

• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) се доставя 
стандартно и съхранява надеждно ключове за 
криптиране, като пароли 

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

• Криптиран SSD диск осигурява допълнителна 
защита на данните и е по-устойчив на вибрации и 
удари за повишена надеждност 

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

  ПРОДУКТИВНОСТ 

• Отпечатвайте и сканирайте до 35 ppm и 270 ipm 
• Автоматично регистрирайте документи с 

базиран на облак Filing Assist от uniFLOW Online*
• 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

• Ефективно цифровизирайте документи чрез 
работни процедури с едно докосване и бутони за 
бърз достъп на началния екран

• Активирайте гъвкавата хибридна работа и 
сведете до минимум взаимодействието на 
устройството с непрекъснат потребителски 
опит чрез приложението Canon PRINT Business 

• Повишете продуктивността с поставяне на 
телбод на до 50 листа с допълнителния аксесоар 
Instant Stapler (автономен телбод) – достатъчно 
малък, за да се побере на повече устройства или 
бюра навсякъде в офиса, дома или работното 
пространство

  ЕКОЛОГИЧНОСТ 

• Намаленият шум при работа благодарение на 
шумоизолирания корпус на многофункционалното 
устройство осигурява тиха работа и 
предотвратява разсейване в работните 
пространства

• Режимът за ECO възстановяване намалява 
консумацията на енергия, за да се спести енергия  
и да се намалят експлоатационните разходи

• Висококачественото и безпроблемно сканиране, 
включително цифровото коригиране на 
изкривяването и подобреното устойчиво на 
петна стъкло за сканиране намаляват загубите

• Еко телбодът намалява разходите за телбод и 
допринася за екологичното изработване и 
управление на документи

  ОБСЛУЖВАЕМОСТ

• Спестете разходи и увеличете времето за работа 
на устройството с иновативни подобрения на 
често подменяните хардуерни компоненти 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 

• Потребителите могат лесно да сменят 
консумативи бързо, правилно и безопасно,  
за да се намалят посещенията на техници
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* 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. 

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

• Високата производителност е осигурена чрез най-добрите в класа 
скорости на печат и иновативната технология за сканиране, 
включително нова скорост на печат от 35 ppm.

• Облачният софтуер uniFLOW Online Express помага да се поддържа 
непрекъсната производителност при хибридна работа.

• 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

• Поддръжката на McAfee Embedded Control, TPM 2.0 и SIEM защитава 
документите, мрежата и устройство.

• Усъвършенстваните възможности за довършителни операции и 
поддръжката на повече видове хартия подобряват качеството на 
печат.

• Лесната поддръжка и сервизно обслужване осигуряват надеждност 
на устройството и увеличават до максимум полезното време за 
работа.

• Ефективно цифровизиране на документи с автоматизирани работни 
процеси, свързани с приложения, като OneDrive, SharePoint, Concur, 
DropBox и Microsoft Teams (изисква uniFLOW Online*).

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

• Формат: Цветно A3
• Капацитет за зареждане на хартия (макс.): 

2300 листа
• Време за загряване: 4 секунди или по-малко 

(режим за бързо стартиране)
•  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: 22 - 35 ppm
• Скорост на сканиране: 270 ipm (A4)

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

• Разделителна способност на печат: 
1200 × 1200

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

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

Cloud Connectivity Solutions

УПРАВЛЯВАНИ 
УСЛУГИ ЗА ПЕЧАТ

Подобрени услуги

Основни услуги

Решения за автоматизация  
на процесите

Усъвършенствани решения  
за сканиране

Решения за облачна свързаност

СЪВМЕСТНА РАБОТА 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

УСТРОЙСТВА С 
ОБЛАЧНА 

СВЪРЗАНОСТ


