imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DIGITALLY
OPTIMALE PRESTATIES EN EEN ONGEËVENAARDE GEBRUIKERSERVARING DOOR INNOVATIEVE
TECHNOLOGIEËN
De toekomst van het bedrijfsleven is digitaal. Canon imageRUNNER ADVANCE DX is een nieuwe generatie slimme
multifunctionele printers die zijn ontworpen om elke stap van uw digitale transformatie te ondersteunen en te versnellen. Met
Canon imageRUNNER ADVANCE DNA als basis gaan geavanceerde technologie en software hand in hand om contentgerichte
workflows te digitaliseren, automatiseren en optimaliseren. Zoals gebruikelijk is Canon voortdurend bezig haar technologie
verder te ontwikkelen zodat u met vertrouwen en een veilig gevoel gebruik kunt maken van Canon-apparaten.
Canon’s imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie biedt betere beveiliging en moeiteloos gebruiksgemak, met slimme
documentworkflows en levendige beeldkwaliteit. Ideaal voor kleine tot middelgrote kantoren en grote bedrijven die op
zoek zijn naar een veelzijdig en efficiënt MFP-apparaat. Deze stille en duurzame apparaten kunnen moeiteloos in hybride
werkruimtes worden geïntegreerd. uniFLOW Online Express wordt standaard meegeleverd en biedt gecentraliseerd
apparaatbeheer en veilige samenwerking in de cloud.
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imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie
• Upgrade naar uniFLOW Online* voor verbeterde

CLOUDCONNECTIVITEIT
• uniFLOW Online Express (uFOE) is standaard

•
•
•
•

meegeleverde cloudgebaseerde software. Het biedt één
geïntegreerde oplossing om de apparaatbeveiliging te
verbeteren en printbeheer te vereenvoudigen
Scan en print op veilige wijze documenten vanaf elke
locatie met verbeterde cloudconnectiviteit.
Dankzij herbruikbare printformaten zijn documenten
makkelijk te openen in de cloud
Canon's MEAP-platform optimaliseert processen
door integratie met document-, opname- en
uitvoerbeheeroplossingen zoals uniFLOW Online
Het apparaat biedt systeemeigen applicaties zoals
AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft en de
Canon PRINT Business-app

ONDERHOUD

beveiliging van printen, mobiel printen en gastprinten
vanaf elk apparaat

• Bespaar kosten en vergroot de uptime van het apparaat

PRODUCTIVITEIT
• Print en scan tot 35 ppm en 270 ipm
• Archiveer documenten automatisch met de

cloudgebaseerde Filing Assist van uniFLOW Online*

• Digitaliseer efficiënt documenten met workflows met één
druk op de knop en snelkoppelingen op het beginscherm

• Maak flexibel hybride werken mogelijk en minimaliseer
interactie met het apparaat met een ononderbroken
gebruikerservaring via de Canon PRINT Business-app

met innovatieve verbeteringen van vaak vervangen van
hardware-onderdelen, als onderdeel van Canon's
ontwikkeling van de imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
• De verwachte levensduur van het apparaat maakt het
mogelijk onderdelen systematisch te vervangen om
servicekosten te verminderen
• Gebruikers kunnen verbruiksartikelen snel,
nauwkeurig en veilig vervangen zodat er minder
servicemedewerkers langs hoeven te komen

DUURZAAMHEID
• Minder geluid omdat de MFP-behuizing geluiddicht is

BEVEILIGING
• Systeemverificatie bij het opstarten, SIEM-ondersteuning

en McAfee Embedded Control analyseren het apparaat in
realtime om externe aanvallen te detecteren en voorkomen
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) wordt standaard
meegeleverd en slaat coderingssleutels, zoals
wachtwoorden, op veilige wijze op
• Stel apparaatverificatie, dubbele authenticatie en
beperkingen voor apparaatfuncties in voor zowel
printer- als cloudgebaseerde beveiligingsmaatregelen
• Versleutelde SSD-opslag biedt extra
gegevensbescherming en is beter bestand tegen
trillingen zodat de opslag nog betrouwbaarder is

gemaakt zodat het gebruik stil is en er daardoor minder
afleiding wordt veroorzaakt in co-workingruimtes
• Eco Recovery-modus verlaagt het energieverbruik om
energie en geld te besparen
• Foutvrij scannen van hoge kwaliteit, inclusief digitale
scheefstandcorrectie en geavanceerd vlekbestendig
glas vermindert het afval
• Eco-nieten vermindert de kosten voor nieten en draagt
bij aan een milieuvriendelijke documentproductie en
milieuvriendelijk documentbeheer

*uniFLOW Online is beschikbaar als een Device Based Cloud-abonnement voor beheeroplossingen voor het scannen en printen van documenten. Op basis van zakelijke behoeften kunnen gebruikers upgraden naar
uniFLOW Online om toegang te krijgen tot een reeks geavanceerde voordelen, waaronder: verbeterde beveiliging met gebruikersverificatiemethoden. Gepersonaliseerde workflows voor een hogere productiviteit.
Minder verspilling door taken op de printer vrij te geven. Een intuïtief cloud-dashboard om real-time gegevens te benutten. Meer controle over toegang en gebruik om de printkosten te verlagen.
OPMERKING: bepaalde functies zijn alleen ingeschakeld bij de combinatie van imageRUNNER ADVANCE DX en uniFLOW Online.

• Hoge productiviteit is mogelijk met de beste printsnelheden

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: Colour A3
• Papierinvoercapaciteit (max.): 2.300 vel
• Opwarmtijd: 4 seconden of minder

(Snelle opstartmodus)
• Nabewerkingsopties: sorteren, groeperen, offset,
nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten
op aanvraag
• Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS,
TIFF/JPEG en XPS

• Printsnelheid: 35 ppm
• Scansnelheid: 270 ipm (A4)
• Printtalen: UFR II, PCL6, Adobe®

•
•

PostScript®3TM
• Printresolutie: 1200 x 1200

•
•
•
•
•

en innovatieve scantechnologie, inclusief een nieuwe
printsnelheid van 35 ppm.
Cloudsoftware uniFLOW Online Express helpt continue
productiviteit met hybride werkwijzen te leveren.
Werk veilig en comfortabel in hybride omgevingen met
apparaatkenmerken zoals persoonlijke gebruikerstijdlijnen en
beschermende antimicrobiële film (optioneel), evenals mobiel
printen en scannen vanaf applicaties zoals de Canon PRINT
Business-app.
McAfee Embedded Control, TPM 2.0 en SIEM-ondersteuning
beschermen document, netwerk en apparaat.
Uitgebreide afwerkingsopties en ondersteuning voor meer
papiersoorten zorgen voor een betere productiekwaliteit.
Dankzij eenvoudig onderhoud en hoog gebruiksgemak zijn
optimale betrouwbaarheid van het apparaat en maximale
uptime gegarandeerd.
Digitaliseer efficiënt documenten met geautomatiseerde
workflows die zijn verbonden met applicaties zoals OneDrive,
SharePoint, Concur, DropBox (vereist uniFLOW Online*).
Geringere milieubelasting en verstoring op de werkplek
dankzij stiller printen en scannen.
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Canon’s Digital Transformation Services (DTS) combineren de toonaangevende hardware en software van Canon in een geïntegreerd technologieecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Dit aanbod combineert Managed Print Services en Workspace Collaborationoplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.
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