Canon imageRUNNER 2425 sorozat

INTELLIGENS ÉS HATÉKONY, A MUNKAFOLYAMATOK
LEEGYSZERŰSÍTÉSÉRE TERVEZVE
A3-as fekete-fehér multifunkciós készülékek, melyek ideálisak a nagy leterheltségű irodai
munkacsoportok számára.
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Canon imageRUNNER 2425 sorozat
PRODUKTIVITÁS
• Gyors, akár 25 lap/perces kimeneti sebesség
• Kétoldalas nyomtatás
• Színes dokumentumok küldése a felhőn
keresztül, hálózati mappákba vagy e-mailben
• Gyorsabb dokumentum-áramlás személyre
szabott munkafolyamatok révén
• A beszkennelt dokumentumok kereshető PDF-,
Microsoft Word- és Power Point-fájlokká
alakítása
• Nyomtatás előtt még lehetősége van a végső
beállításokat elvégezni a Nyomtatási feladat
felfüggesztése (Print Hold) funkciónak
köszönhetően
FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
• Intelligens, színes érintőképernyős kijelző
egyértelmű és könnyen használható funkciókkal
• Testre szabható funkciók és egyéni személyre
szabás
• Gyors hozzáférés a minden nap használt
funkciókhoz

• A tonerkazetták cseréje egyszerű
• Kompakt kialakítás az iroda kényelmes
berendezéséhez
BIZTONSÁG
• Eszköz- és felhőalapú hitelesítési opciók
• Központilag kezelt biztonsági beállítások
• A titkosított PDF és a PDF eszközaláírás segít
megvédeni adatait
• Biztonsági PIN-kód és nyomtatás kényszerített
szüneteltetése funkció a dokumentumok
bizalmas kezelése érdekében
• Az indulás során végzett rendszerellenőrzés
védi az eszközt az illetéktelen módosításoktól
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

• Mopria-, Apple Air Print- és Google Cloud
Print-támogatás
• A Canon PRINT Business alkalmazással speciális
nyomtatási és szkennelési funkciók állnak
rendelkezésre
VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS
• Felhőalapú távoli felügyeleti lehetőségek
• A Távkezelő szoftverkészlet (RSOK) további
hozzáférési lehetőséget nyújt a készülékhez
• Canon uniFLOW szoftvermegoldások a
nyomtatási feladatok követéséhez és
jelentéséhez
• e-Maintenance távoli diagnosztikával,
automatizált mérőleolvasással és fogyóeszközfigyeléssel

• USB-s, hálózati (LAN), vezeték nélküli helyi
hálózati (WLAN) és QR-kódos
csatlakoztathatóság
• A Távoli felhasználói felület révén a felhasználók
menet közben is módosíthatják a nyomtatási
feladatok beállításait

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
imageRUNNER 2425

imageRUNNER 2425i

• Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális fax
funkció
• 17,8 cm-es (7 hüvelykes) WVGA színes érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 25 lap/perc (A4)
• Automatikus kétoldalas nyomtatás
• Normál másolóüveg
• Hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos csatlakoztatási
lehetőség
• Max. bemeneti papírkapacitás: 580 lap

• Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális fax
funkció
• 17,8 cm-es (7 hüvelykes) WVGA színes érintőképernyő
• Nyomtatási sebesség: 25 lap/perc (A4)
• Automatikus kétoldalas nyomtatás
• DADF-szabvány
• Hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos csatlakoztatási
lehetőség
• Max. bemeneti papírkapacitás: 580 lap

SZOLGÁLTATÁSOK
ALAP
Az irodai rutinfeladatok biztonságos és
egyszerű elvégzése a uniFLOW Online
Express megoldással, valamint más
teljes körű készülékkarbantartást- és
támogatást kínáló szolgáltatásokkal

EGYEDI
SZOFTVER
HARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

Válasszon az Ön vállalkozásának
megfelelő, személyre szabott
szolgáltatást. Speciális követelményeivel
kapcsolatban egyeztessen a Canon
szakértőivel, hogy megtalálhassák az
Ön számára legmegfelelőbb nyomtatáskezelési szolgáltatást.

TOVÁBBFEJLESZTETT
A felhőalapú funkciók bővítési lehetősége
a uniFLOW Online, a Canon átfogó
nyomtatásmenedzsment rendszerével
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