
HYPERMODERNE TECHNOLOGIE VOOR HET 
MODERNE HYBRIDE KANTOOR
Ontworpen voor bedrijven die hybride werken ondersteunen, met een naadloze gebruikservaring  
op verschillende kantoorprinters en eenvoudige integratie in printomgevingen en IT-systemen.
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  PRODUCTIVITEIT

• Digitaliseer in een handomdraai papieren 
documenten dankzij snel dubbelzijdig scannen 
in één doorgang.

• Verhoog de efficiëntie dankzij automatische 
processen en intuïtieve scan-, opslag-  
en zoekworkflows.

• Dankzij de ondersteuning voor Microsoft Universal 
Print kunt u moeiteloos printen vanuit de cloud.

• Creëer doorzoekbare documenten door  
de papieren originelen te converteren naar 
elektronische gegevens met OOXML – Zendfunctie.

• Voldoe aan de vraag van drukke kantoren 
dankzij een grote variëteit aan papieren media, 
waaronder A6-media.

  GEBRUIKERSERVARING 

• Het grote 7-inch / 17,8-cm kleurentouchscreen 
heeft functies zoals op een smartphone en is 
dus eenvoudig te bedienen.

• Versnel dagelijkse taken door displayopties  
te personaliseren voor meerdere gebruikers.

• Minimaliseer de fysieke interactie met de 
apparaten dankzij éénknopsbediening.

• De tijdlijn bewaart de laatste negen taken, dus  
u kunt veelgebruikte opdrachten snel herhalen.

• Dankzij verbeterde visuele berichten zijn de 
functies duidelijker en gebruiksvriendelijker.

ALLES OP EEN RIJTJE

  CLOUDCONNECTIVITEIT 

• Vereenvoudig printmanagement en verlaag  
de kosten dankzij volledige compatibiliteit  
met uniFLOW.

• Eén geïntegreerde cloudoplossing biedt 
intelligente controle, budgettering en rapportage.

• Print vanaf elke locatie via een rechtstreekse 
iOS-verbinding dankzij connectiviteit voor 
mobiele apparaten.

  BEVEILIGING

• Geïntegreerde McAfee Protected-software 
beschermt tegen geavanceerde bedreigingen  
en gegevensverlies door ongeautoriseerde 
toepassingen te blokkeren.

• Ondersteuning voor TLS 1.3 garandeert naleving 
van de wet- en regelgeving omtrent privacy met 
verbeterde beveiligingsprotocollen en sterke 
gegevenscodering.

• SIEM (beveiligingsinformatie en 
gebeurtenisbeheer) ondersteunt realtime 
ontdekking van dreigingen en reactie  
op beveiligingsincidenten.

• Dubbel netwerk – bedraad/bedraad – helpt 
ongeautoriseerde toegang tot beveiligde of 
persoonlijke netwerken te voorkomen en biedt 
ook een stabiele verbinding, waar het apparaat 
ook staat.

• Bescherm vertrouwelijke documenten en gegevens 
met beveiligd printen en functies voor gecodeerde 
PDF-bestanden.

  BEDIENING EN ONDERHOUD 

• Beheer printinstelling en 
apparaatgebruiksanalyses centraal dankzij 
uniFLOW printmanagementoplossingen.

• Maximaliseer de beschikbaarheid van apparaten 
en optimaliseer consumables door diagnose  
op afstand, automatische meteraflezing en 
bewaking van consumables via e-Maintenance.

• Het Content Delivery System levert automatisch 
firmware-updates voor continue beveiliging.

• Gebruik systeemfuncties op het apparaat op 
afstand met het softwarepakket voor bediening 
op afstand.

• Beheer, bewaak en bedien meerdere 
netwerkprinters eenvoudig met iWEMC.

  DUURZAAMHEID

• Minimaliseer verspilling van papier en toner 
door de printinstellingen op het apparaat  
aan te passen met Forced Hold Print.

• Verlaag de variabele kosten dankzij het lage 
energieverbruik.

• Gebruik nog minder papier dankzij 
geautomatiseerde en gedigitaliseerde  
processen bij cloudsamenwerking.

DIENSTEN

SOFTWARE
HARDWARE

DIENSTEN

• Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen 
• 7-inch/17,8-cm LCD-kleurentouchscreen 
• Printsnelheid: 38 ppm (A4) 
• Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
• Scansnelheid: maximaal 150 ipm bij scannen in één 

doorgang
• Mobiel en vanuit de cloud printen: AirPrint, Mopria,  

Canon PRINT Business en uniFLOW Online
• Connectiviteit via dubbel netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code 
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel
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• Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen 
• 7-inch/17,8-cm LCD-kleurentouchscreen 
• Printsnelheid: 33 ppm (A4)
• Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
• Scansnelheid: maximaal 150 ipm bij scannen in één 

doorgang 
• Mobiel en vanuit de cloud printen: AirPrint, Mopria,  

Canon PRINT Business en uniFLOW Online
• Connectiviteit via dubbel netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
• Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel
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Voer kantoorwerkzaamheden veilig 
en eenvoudig uit met behulp van 
geïntegreerde software, waaronder 
uniFLOW, Microsoft Universal Print en 
andere beschikbare diensten die compleet 
onderhoud van het apparaat en volledige 
ondersteuning bieden

BASIS

Kies een maatwerkoplossing die bij uw 
zakelijke behoeften past door overbodige 
printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg 
Canon-experts om uw specifieke behoeften 
te bespreken en een passende Print 
Managed Services-optie te vinden

OP MAAT

Breid de cloudmogelijkheden 
uit met uniFLOW, het All-in-One 
printmanagementsysteem van Canon

UITGEBREID


