Interelektronik kft Bonyhád | Pécs Canon partner

Canon imageRUNNER ADVANCE 6075
Utolsó frissítés 2011. április 19.

Digitális másolás A/3 méretig
Irodai fekete-fehér másoló
Emelje új szintre az irodai munka produktivitását az imageRUNNER ADVANCE 6075 készülék segítségével. A
gördülékenyebb dokumentum-munkafolyamatot biztosító készülék környezetbarát jellemzõkkel van ellátva, ugyanakkor
garantálja a bizalmas adatok biztonságát.
Funkciók
- Hatékony fekete-fehér nyomtatás akár 75 lap/perc sebességgel
- Áttekinthetõ felhasználói felület
- Fejlett befejezõ mûveleti lehetõségek
- Teljeskörû munkafolyamat-integrálás és dokumentum-együttmûködés
- Innovatív megoldások a környezetvédelemért
- Kiváló beolvasási képesség

A Canon új, innovatív imageRUNNER ADVANCE platformjára épülõ 6075-ös multifunkciós, fekete-fehér készülék a
dokumentum teljes életciklusát hivatott nyomon követni, szem elõtt tartva a biztonsági és környezetvédelmi
szempontokat.
Egyszerû használat
A 6075-ös készülék színes, 8,4 SVGA érintõképernyõje és a felhasználói felület egyszerûen használható és testreszabható.
A mûveleteket lépésenként ismertetõ útmutatók leegyszerûsítik a készülék használatát.
Átfogó produktivitás
A 6075-ös készülék megbízható platformon kínál lenyûgözõ nyomtatási sebességet, gyors beolvasást és maradéktalan
rendszerintegrálást, a teljes körû, produktív munkafolyamat biztosítása érdekében.
Az akár 200 kép/perc sebességû beolvasást is végzõ készülék felhasználói számos forrásból olvashatják be
dokumentumaikat, beleértve a Microsoft SharePoint" és hasonló backoffice-rendszereket.
Rugalmas fájlformátum-támogatás (pl. Adobe® PDF, Adobe® PDF/A-1b és kereshetõ, nagy tömörítésû PDF/XPS) segíti
elõ a dokumentumhasználat lehetõségeit. A beolvasott dokumentumok átnézése és megjegyzések hozzáfûzése az
Adobe Reader Extensions PDF útján lehetséges: ez sokkal hatékonyabb, mint a papíralapú munkafolyamatok.
Emellett számtalan hatékony kiviteli opció is beállítható. A beszúrás, papírlyukasztás, füzetnyomtatás és a C-/Z-hajtás
szintén elérhetõ.
A 6075-ös készülék alapkivitelben tartalmazza a Canon egyedi UFRII nyomtatási technológiáját. Opcionális
tartozékként Adobe® PostScript® 3, PCL 5e/6 és Fiery alapú imagePASS-U1 nyomtatókiszolgáló is kapható.
Kiemelkedõ biztonsági jellemzõk
A dokumentumbiztonság a teljes életciklus során biztosítható a beolvasástól a megosztáson és az archiváláson
keresztül a nyomtatásig. A hozzáféréskezelõ készlet alapszinten felhasználóra, csoportra, szerepkörre vagy funkcióra (pl.
univerzális küldés) korlátozza a készülékhez történõ hozzáférést.
Az uniFLOW OM megoldásba történõ integrálással a hálózaton lévõ bármelyik készülékrõl biztonságos a nyomtatás.
A Document Scan Lock Kit megelõzi a papíralapú dokumentumok jogosulatlan beolvasását illetve nyomtatását. A közös
használatú dokumentumokhoz való hozzáférés az Adobe LiveCycle Rights Management Server ES rendszerbe történõ
integrálással szabályozható. További opciók titkosítás, adattörlés, kivehetõ merevlemezek növelik a bizalmas adatokat
kezelõ szervezetek biztonságát.
Korszakalkotó lépések a környezetvédelemért
Az imageRUNNER ADVANCE széria elsõként alkalmaz elsõ osztályú, tûzálló, szerves növényi alapú biomûanyagot.
Alvó módban a fogyasztás mindössze 1,5 W, az alacsony zajszint pedig kellemesebb munkakörnyezetet teremt. Minden
készülék Energy Star és RoHS kompatibilis.
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