
SNEL A4 PRINTEN IN KLEUR VOOR 
OPTIMALE PRODUCTIVITEIT 
Breng de printproductiviteit naar een hoger niveau met veilig A4 printen en scannen in kleur, geoptimaliseerd 
voor moeiteloos onderhoud.
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 PRODUCTIVITEIT

• Scannen op hoge snelheid met 50 ipm (enkelzijdig) en 100 ipm 
(dubbelzijdig)

• Versnelde digitalisering van gegevens met de snelle single-pass 
scanfunctie (DADF) en slimme mediaverwerkingsmogelijkheden, 
zoals het detecteren van de hoeveelheid papier  

• Scan en converteer documenten naar Searchable PDF, Microsoft® 
Word en Microsoft® PowerPoint

• Ecoherstel moduleert de slaapstand om de snelheid te verhogen
• Het apparaat wordt door de bewegingssensor uit de slaapstand 

geactiveerd
• Lege pagina's worden automatisch verwijderd tijdens het scannen
• Opnieuw plaatsen van papier gaat probleemloos, met een 

stapelmogelijkheid tot 2.090 vel
• Apparaten ondersteunen industriestandaarden, zoals Apple Airprint® 

en Mopria®
• De efficiëntie van de workflow wordt verbeterd door toevoeging van 

de tijdlijnfunctie om eerdere gebruikersinstellingen te onthouden
• Maak printen voor gasten mogelijk met Direct Connection (directe 

verbinding)

 BEVEILIGING 

• Geverifieerd systeem bij opstartprocessen beschermt 
kantooromgevingen tegen ongeoorloofde wijzigingen aan toepassingen 

• Syslog-functionaliteit levert realtime beveiligingsgegevens die kunnen 
worden geanalyseerd met een krachtige SIEM-oplossing van derden

• Automatische certificaatinschrijving helpt u de beveiligingscertificering 
van uw apparaten centraal te beheren  

• Bescherm gevoelige bedrijfsgegevens standaard met automatische 
codering van gegevens op de harde schijf van het apparaat

• Kies met uniFLOW Online Express voor apparaat- of cloudgebaseerde 
verificatie, zonder dat u een extra server nodig hebt

• Gebruikersbeheer maakt het mogelijk functies uit te schakelen om 
onbevoegd gebruik te voorkomen 

• Geschikt voor kantooromgevingen waar kwaliteit en productiviteit van 
essentieel belang zijn

• Tot de verbeterde beveiligingsfuncties behoren systeemverificatie bij 
het opstarten en Syslog-gegevens voor SIEM-integratie van derden

• Onderhoud gaat moeiteloos dankzij de nieuwe, alles-in-één 
cartridgegebaseerde technologie, waardoor tijd en kosten worden 
geminimaliseerd

• Automatische certificaatupdate helpt u de beveiligingscertificering van 
uw apparaten centraal te beheren

• Verhoog de productiviteit met de intuïtieve en aanpasbare 
gebruikersinterface van het beginscherm

• Standaard uniFLOW Online Express voor documentbeheer via de cloud 

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: kleur A4
• Invoercapaciteit papier: 2.090 vel
• Afwerkingsopties: sorteren, groeperen; 

afwerkeenheidmodel: sorteren, groeperen, offset, nieten

• Printsnelheid A4 kleur: 47 ppm
• Scansnelheid: enkelzijdig 50 ipm / dubbelzijdig 100 ipm

• Printtalen: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Direct printen: via USB-geheugen, Advanced Space, 

externe gebruikersinterface en webtoegang
• Printresolutie: 1.200 dpi x 1.200 dpi
• Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud: AirPrint, 

Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print en 
extra cloudbestemmingen met uniFLOW Online* 

*Cloud-bestemmingen zijn: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, 
OneDrive voor bedrijven, SharePoint online 

• Verbeter de vertrouwelijkheid van documenten met Secure Print
• Zorg in het hele netwerk voor privacy en beveiliging van informatie met 

IPsec, mogelijkheden voor het filteren van poorten en SSL-technologie 

 ONDERHOUD 

• Het nieuwe alles-in-één cartridgesysteem maakt onderhoud eenvoudig
• Tonerfles, drum, ontwikkelaar en tonerafvalcontainer zijn geïntegreerd 

in één systeem
• Dankzij het automatische wikkelmechanisme kan een en ander zonder 

knoeien worden vervangen en is geen monteur nodig
• Minder uitvaltijd: de toner kan eenvoudig binnen een minuut worden 

vervangen
• Ontwikkeld voor maximale bedrijfstijd, met intuïtieve video's voor 

gebruikersonderhoud en statusmeldingen voor snel installeren en 
vervangen

  GEBRUIKERSERVARING

• Intuïtieve, smartphone-achtige gebruikersinterface (UI) met een groot 
(10,1 inch) responsief kleurentouchscreen

• De verbeterde gebruikersinterface op het beginscherm stroomlijnt 
gebruikersworkflows door gebruikers in staat te stellen verschillende 
instellingen te selecteren in één menu

• Opdrachten met één druk op de knop uitvoeren met een eigen ‘Mijn 
knop’ boven aan het scherm

• Aangepaste adresboeken en persoonlijke voorkeuren instellen voor 
batches op meerdere apparaten 

• De stille afwerking zorgt voor minder onderbrekingen voor 
werknemers, waardoor zij productief kunnen blijven

• Diagnose en ondersteuning op afstand helpen de kosten te verlagen 
door uitvaltijd tot een minimum te beperken

 INTEGRATIE

• Apparaten van de derde generatie kunnen naadloos in bestaande 
netwerken worden geïntegreerd - zo kan bijvoorbeeld 
beveiligingsverificatie worden afgestemd op de voorkeur van de klant 

• UniFLOW Online Express biedt uitgebreide tracering- en 
rapportagemogelijkheden 

• Dankzij de integratie van uniFLOW Online Express met bestaande 
apparaten kunt u overal printen en scannen, afhankelijk van de 
gebruikersverificatie

• Werkt samen met verschillende bedrijfstoepassingen en externe 
systemen, zoals Google Drive™, Evernote® en Dropbox in de cloud

• Zet printtaken tijdelijk in de wacht en geef ze door aan andere 
apparaten met de mogelijkheden van de uniFLOW Online Smart Client 
‘MyPrint Anywhere’

• Canon's MEAP-platform biedt procesoptimalisatie door integratie met 
een breed scala aan krachtige document-, opname- en 
uitvoerbeheeroplossingen zoals uniFLOW* 

• Met toekomstige upgradeversies kan extra functionaliteit worden 
geïntegreerd via het Unified Firmware Platform 

*Niet standaard beschikbaar

UNIFORM FIRMWAREPLATFORM

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition is een reeks intuïtieve multifunctionele printers die de workflowefficiency stroomlijnen en tegelijkertijd optimale beveiliging voor uw bedrijf bieden. Het Unified Firmware 
Platform (UFP) zorgt ervoor dat de nieuwste functie-upgrades en bescherming beschikbaar zijn, voor een verbeterde gebruikerservaring voor alle producten.

 MOBIELE CONNECTIVITEIT

• Geniet van meer bewegingsvrijheid met mobiele terminals die niet 
aan interne netwerken hoeven te worden gekoppeld

• Uitvoer van gegevens en invoer van gescande gegevens via de 
Canon PRINT Business-app op mobiele apparaten

• Maak verbinding via Wi-Fi, NFC of BLE

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

CORE

Voer routinewerkzaamheden veilig en 
eenvoudig uit, met minimale hardware, 
geïntegreerde software inclusief 
UFOE, en services voor compleet 
onderhoud en volledige ondersteuning 
van apparaten. 

UITGEBREID

Vergroot de prestaties met 
verbeteringen zoals afwerkopties, en 
beveiligingsuitbreidingen zoals Data 
Removal Service. Kies oplossingen om 
de cloudmogelijkheden uit te breiden 
met uniFLOW Online, met inbegrip 
van geavanceerd scannen direct via 
uw Google-account.

OP MAAT

Kies maatwerkoplossingen voor 
al uw zakelijke behoeften door 
printmanagement te vereenvoudigen. 
Neem contact op met Canon-experts 
om uw uitgebreide behoeften te 
beheren, met oplossingen op maat en 
Managed Services-opties.
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