
CONECTAŢI-VĂ ÎN SIGURANŢĂ, 
TRANSFORMAŢI-VĂ DIGITAL
PERFORMANŢĂ OPTIMĂ ŞI EXPERIENŢĂ DE NEEGALAT PENTRU UTILIZATOR PRIN TEHNOLOGII INOVATOARE

Viitorul afacerilor este digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX este o nouă generaţie de dispozitive multifuncţionale 
inteligente, concepute pentru a susţine şi accelera fiecare pas al transformării digitale. Conceput cu ADN-ul Canon 
imageRUNNER ADVANCE, tehnologia de ultimă generaţie şi software-ul funcţionează împreună perfect pentru a digitaliza, 
automatiza şi optimiza fluxurile de lucru axate pe conţinut. Ca întotdeauna, tehnologia noastră este într-o continuă evoluţie 
pentru a ne asigura că vă simţiţi încrezători şi în siguranţă când utilizaţi dispozitivele Canon. 

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800 de la Canon oferă securitate îmbunătăţită şi mentenanţă fără efort, cu fluxuri 
de lucru inteligente pentru documente şi o calitate vie a imaginii. Ideale pentru birourile mici şi mijlocii şi companiile mari 
care caută un multifuncţional versatil şi eficient, aceste dispozitive silenţioase şi durabile se integrează perfect în spaţiile 
de lucru hibride. uniFLOW Online Express este disponibil standard, oferind gestionare centralizată a dispozitivelor şi 
colaborare securizată în cloud.
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Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

  CONECTIVITATE LA CLOUD

• Software-ul uniFLOW Online Express (uFOE) furnizat 
standard, bazat pe cloud, oferă o soluţie integrată unică 
pentru a creşte securitatea dispozitivului şi a simplifica 
gestionarea imprimării

• Scanaţi şi imprimaţi documente în siguranţă de oriunde, 
cu conectivitate îmbunătăţită la cloud

• Formatele de imprimare reutilizabile permit accesul uşor 
la documente în cloud 

• Platforma MEAP de la Canon optimizează procesele prin 
integrarea cu soluţii de gestionare a capturii şi a 
producţiei de documente, cum ar fi uniFLOW Online

• Dispozitivul oferă aplicaţii native precum AirPrint, 
Mopria, Universal Print de la Microsoft şi aplicaţia Canon 
PRINT Business

  SECURITATE 

• Verificarea sistemului la pornire, compatibilitatea cu 
SIEM şi McAfee Embedded Control analizează 
dispozitivul în timp real pentru a detecta şi a preveni 
atacurile externe

• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) este disponibil 
standard şi stochează în siguranţă chei de criptare,  
cum ar fi parole 

• Configuraţi autentificarea la dispozitiv, autentificarea 
prin doi factori şi restricţiile de acces la funcţiile 
dispozitivului atât pentru măsurile de securitate la nivel 
de dispozitiv, cât şi pentru cele bazate pe cloud

• Stocarea criptată pe SSD extinde protecţia datelor şi este 
mai rezistentă la vibraţii şi şocuri, pentru fiabilitate sporită 

• Faceţi upgrade la uniFLOW Online* pentru imprimare 
sigură optimizată, imprimare de pe dispozitive mobile şi 
imprimare de pe orice dispozitiv pentru vizitatori

  PRODUCTIVITATE 

• Imprimaţi şi scanaţi la viteze de până la 35 ppm şi  
270 ipm 

• Îndosariaţi automat documente cu Filing Assist bazat  
pe cloud de la uniFLOW Online*

• Eliminaţi problemele legate de operarea fizică a 
dispozitivului, fără a compromite experienţa 
utilizatorului, prin aplicarea** unei folii antimicrobiene 
opţionale pe toate zonele cel mai frecvent atinse

• Digitalizaţi eficient documentele cu fluxuri de lucru  
cu o singură atingere şi butoane de comandă rapidă pe 
ecranul principal

• Permiteţi lucrul hibrid flexibil şi reduceţi la minimum 
interacţiunea cu dispozitivul cu o experienţă continuă a 
utilizatorului prin aplicaţia Canon PRINT Business 

• Îmbunătăţiţi productivitatea prin capsarea a până la  
50 de coli cu accesoriul opţional capsator instantaneu – 
suficient de mic pentru a fi plasat pe alte dispozitive sau 
pe o masă, oriunde în birou, în locuinţa dvs. sau în 
spaţiul de lucru comun

  DURABILITATE 

• Cu un zgomot de funcţionare redus asigurat de izolaţia 
fonică a exteriorului multifuncţionalului, funcţionarea 
este silenţioasă şi sunt prevenite perturbările în spaţiile 
de lucru comune

• Modul de recuperare Eco reduce consumul de energie 
pentru a economisi energie şi a reduce costurile de 
funcţionare

• Scanarea de înaltă calitate şi fără erori, ce include 
corectarea digitală a alinierii, şi sticla avansată şi 
rezistentă la pete reduc risipa

• Capsarea Eco reduce costurile de capsare şi contribuie 
la producţia şi gestionarea documentelor într-o manieră 
ecologică

  MENTENANŢĂ

• Reduceţi costurile şi creşteţi durata de funcţionare a 
dispozitivului cu îmbunătăţiri inovatoare ale 
componentelor hardware înlocuite frecvent, ca parte a 
evoluţiei portofoliului nostru imageRUNNER ADVANCE DX

• Estimarea duratei de viaţă a consumabilelor permite 
înlocuirea sistematică a pieselor pentru a reduce 
costurile de service 

• Utilizatorii pot înlocui consumabilele rapid, uşor, precis şi 
în siguranţă, pentru a reduce vizitele tehnicienilor
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*uniFLOW Online este disponibil printr-un abonament cloud (licenţiere pe dispozitiv) pentru gestionarea producţiei şi a capturii documentelor. În funcţie de necesităţile profesionale, utilizatorii pot face upgrade la 
uniFLOW Online pentru a avea acces la o serie de beneficii avansate, inclusiv: securitate sporită prin metode de autentificare a utilizatorilor. Fluxuri de lucru personalizate pentru îmbunătăţirea productivităţii. 
Pierderi reduse prin lansarea lucrărilor la dispozitiv. O interfaţă intuitivă pentru cloud pentru a folosi datele în timp real. Control sporit al accesului şi utilizării pentru a reduce costurile de imprimare.
**se recomandă aplicarea foliei de către un inginer de service. 

NOTĂ – Anumite funcţii sunt activate doar când imageRUNNER ADVANCE DX este folosit în combinaţie cu uniFLOW Online

• Productivitatea ridicată este asigurată de cele mai bune viteze de 
imprimare din domeniu şi tehnologia inovatoare de scanare, inclusiv 
o nouă viteză de imprimare de 35 ppm.

• Software-ul cloud uniFLOW Online Express ajută la menţinerea 
productivităţii continue în timpul lucrului hibrid.

• Lucraţi în siguranţă şi convenabil în medii hibride cu  
caracteristici precum cronologii personalizate ale utilizatorului  
şi folie antimicrobiană de protecţie (opţională), precum şi 
imprimare şi scanare de pe dispozitive mobile din aplicaţii  
precum Canon PRINT Business.

• McAfee Embedded Control, TPM 2.0 şi compatibilitatea cu  
SIEM protejează documentul, reţeaua şi dispozitivul.

• Capacităţile de finisare îmbunătăţite şi compatibilitatea cu mai 
multe tipuri de hârtie îmbunătăţesc calitatea producţiei.

• Întreţinerea şi mentenanţa uşoare asigură fiabilitatea dispozitivului 
şi cresc la maximum durata de funcţionare.

• Digitalizaţi eficient documentele cu fluxuri de lucru automatizate 
conectate la aplicaţii precum OneDrive, SharePoint, Concur, 
Dropbox şi Microsoft Teams (necesită uniFLOW Online*).

• Reduceţi impactul asupra mediului şi întreruperile la locul de muncă 
prin imprimare şi scanare mai silenţioase.

• Format: A3 color
• Capacitate de alimentare cu hârtie (max.): 

2.300 de coli
• Timp de încălzire: 4 secunde sau mai puţin 

(modul de pornire rapidă)
•  Capacităţi de finisare: sortare, grupare, decalare, 

capsare, capsare pe mijloc, perforare, 
capsare Eco, capsare la cerere

• Tipuri de fişiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG 
şi XPS

• Viteză de imprimare: 22 - 35 ppm
• Viteză de scanare: 270 ipm (A4)

• Limbaje de imprimare: UFR II, PCL6, Adobe® 
PostScript®3TM

• Rezoluţie de imprimare: 1.200 x 1.200

SOLUŢII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

Canon Digital Transformation Services (DTS) reuneşte componentele noastre hardware şi software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, 
conceput să vă susţină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate şi soluţiile de colaborare la locul de muncă 
pentru a vă ajuta să obţineţi transparenţă şi control asupra întregului ciclu de viaţă al documentelor.

Cloud Connectivity Solutions

SERVICII DE IMPRIMARE 
GESTIONATE

Servicii îmbunătăţite

Servicii de bază

Soluţii de automatizare a proceselor
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