
BEZPEČNÉ PRIPOJENIE A DIGITÁLNY PRENOS
OPTIMÁLNA VÝKONNOSŤ A BEZKONKURENČNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800 

ZABEZPEČENIE UDRŽATEĽNOSŤ

Budúcnosť podnikania je v digitalizácii. Canon imageRUNNER ADVANCE DX je nová generácia inteligentných 
multifunkčných zariadení, ktorých účelom je podporiť a urýchliť každý krok vašej digitálnej transformácie. DNA série  
Canon imageRUNNER ADVANCE umožňuje dokonalú spoluprácu najmodernejších technológií a softvéru v záujme 
digitalizácie, automatizácie a optimalizácie pracovných procesov na spracovanie obsahu.

Séria zariadení imageRUNNER ADVANCE DX C5800 od spoločnosti Canon je ešte rýchlejšia s rýchlosťou tlače 70 str./min 
a rýchlosťou skenovania 270 obr./min. S cieľom posunúť produktivitu ešte ďalej podporuje zlepšená manipulácia s médiami 
menšie typy formátu papiera a rozšírené možnosti záverečných úprav. uniFLOW Online Express, dodávaný ako štandardné 
vybavenie, poskytuje cloudové pripojenie a správu tlače. Intuitívne spracovanie dokumentov umožňuje používateľom 
bezproblémovú digitalizáciu dokumentov. Pracujte flexibilne odkiaľkoľvek vďaka rýchlej inštalácii a jednoduchej údržbe, 
ktoré dopĺňa celkovo tichšia prevádzka a vyššia udržateľnosť. 

PRODUKTIVITA

PREVÁDZKYSCHOPNOSŤPRIPOJENIE NA CLOUD



Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

  PRODUKTIVITA 

• Rýchla tlač a skenovanie s rýchlosťou tlače až 70 str./min 
a 270 obr./min.

• Cloudové funkcie, ako je napríklad Filing Assist, ktorá je 
súčasťou služby uniFLOW Online*, zrýchľujú digitálnu 
transformáciu pomocou automatického zakladania dokumentov.

• Ochrana proti šmuhám, detekcia viacnásobného podávania 
a odstraňovanie prázdnych stránok skracujú čas spracovania 
a zlepšujú výkonnosť skenovania.

• Pohotové vytvorenie prvej kópie minimalizuje prestoje 
a zvyšuje produktivitu tlačových a skenovacích úloh.

• Videá s pokynmi na používateľskú údržbu zjednodušujú 
rýchlu opravu problémov, ako je zaseknutý papier. 

• Aplikácia Canon PRINT Business a integrovaná časová os (Time 
line) na používateľskom rozhraní domovskej obrazovky 
zefektívňujú často používané procesy a udržiavajú vysokú úroveň 
produktivity pomocou flexibilných a hybridných pracovných 
postupov. Tým minimalizujú nutnosť interakcie so zariadením. 

• Väčšia podpora rôznych typov papiera naraz skracuje čas 
trávený manuálnou prípravou a umožňuje hromadné skenovanie 
rozličných veľkostí s rovnakou šírkou – A3, A4, A4R a A5. 

• Zlepšené zošívanie bez spiniek (ECO) skracuje čas potrebný 
na prípravu a správu dokumentov.

  PRIPOJENIE NA CLOUD 

• Skenujte a tlačte dokumenty odkiaľkoľvek vďaka zlepšenému 
pripojeniu ku cloudu a opakovateľne použiteľným formátom 
tlače, ktoré zjednodušujú používanie. 

• Cloudový softvér uniFLOW Online Express (uFOE) je 
štandardom, ktorý ponúka jediné integrované riešenie na 
zvýšenie zabezpečenia zariadenia a zjednodušenie správy tlače.

• Prvotriedne rýchlosti tlače a inovatívna technológia skenovania 
umožňujú vysokú produktivitu. 

• Rozšírené možnosti záverečných úprav a podpora viacerých typov 
papiera zlepšujú spracovanie médií a kvalitu produkcie.

• Pracujte flexibilne odkiaľkoľvek s pomocou aplikácií, ako napríklad 
Canon PRINT Business.

• Bezdotyková tlač minimalizuje používanie ovládacích prvkov  
viacerými používateľmi rozpoznávaním bežných úloh a vytvorením 
prispôsobenej časovej osi pre jednotlivých používateľov.  

• Spoľahlivosť zariadenia je zaistená dlhšou prevádzkyschopnosťou 
s rýchlou inštaláciou a jednoduchou údržbou. 

• Pracovné postupy automatického skenovania, vyhľadávania 
a ukladania efektívne digitalizujú dokumenty pomocou aplikácií,  
ako sú OneDrive, SharePoint, Concur a DropBox.

• Cloudový softvér uniFLOW Online Express pomáha zaisťovať 
nepretržitú prevádzku hybridných pracovných postupov.

• Tichšia tlač a skenovanie znižujú vplyv na životné prostredie  
a mieru rušenia na pracovisku. 

• Softvér McAfee Embedded Control spolu s ďalšími funkciami 
zabezpečenia ponúkajú absolútny pocit istoty a 360-stupňové 
zabezpečenie chráni vaše dokumenty, sieť i zariadenie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
• Formát: farebné A3
• Kapacita podávania papiera (max.): 6 350 listov
• Čas zahrievania: 4 sekundy alebo menej  

(v režime rýchleho spustenia)
• Možnosti záverečných úprav: zakladanie, 

zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, 
dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie  
na vyžiadanie

• Podporované typy súborov: PDF, EPS,  
TIFF, JPEG a XPS

• Voliteľné: vstavaný ovládač EFI Fiery

• Rýchlosť tlače: 40 až 70 str./min
• Rýchlosť skenovania: 270 obr./min (A4)

• Jazyky popisu strany: UFRII, PCL6,  
Adobe® PostScript 3™ 

• Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

• Platforma MEAP spoločnosti Canon optimalizuje procesy 
pomocou integrácie snímania dokumentov, riešení správy 
výstupov a rôznych aplikácií, ako je napr. uniFLOW Online*, 
AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft 
a Canon PRINT Business.

  ZABEZPEČENIE

• Zaistite utajenie informácií a bezpečnosť vo svojej sieti vďaka 
zabezpečeniu IPsec a Firewall.

• Nastavte autentifikáciu zariadenia, dvojfaktorové overenie 
a obmedzenia funkcií zariadenia pre zariadenie aj cloudové 
riešenia zabezpečenia.

• Skenovanie šifrovaných dokumentov PDF zaručuje 
bezpečnosť dokumentov počas skenovania.

• Aktualizujte na verziu uniFLOW Online* a získajte lepšie 
zabezpečenie tlače, mobilnú tlač a tlač pre hostí 
z akéhokoľvek zariadenia. 

• Overenie systému pri štarte spolu so softvérom McAfee 
Embedded Control Software zaručia, že funkcie zariadenia 
nikdy neohrozí neoprávnená manipulácia s firmvérom 
a aplikáciami, a to všetko v reálnom čase.

• Modul TPM 2.0 poskytuje silnú technológiu šifrovania, ktorá 
chráni kriticky dôležité údaje.

 
  PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ

• Ušetrite náklady a predĺžte dobu prevádzky zariadenia 
pomocou inovatívnych zlepšení často vymieňaných 
hardvérových súčastí, ktoré prinášame v rámci záväzku 
neustáleho zlepšovania našich technológií.

• Menšia hmotnosť zariadenia skracuje čas inštalácie, takže 
používatelia môžu začať používať zariadenie rýchlejšie.

POZNÁMKA – Niektoré funkcie umožňuje len kombinácia zariadení imageRUNNER ADVANCE DX a softvéru uniFLOW Online

*uniFLOW Online je k dispozícii ako predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov. V závislosti od potrieb firmy môžu používatelia aktualizovať na verziu uniFLOW Online a sprístupniť celý 
rad vylepšených vlastností, napríklad: zvýšené zabezpečenie vďaka možnostiam overenia používateľov; prispôsobené pracovné postupy na zlepšenie produktivity; redukcia odpadu vďaka zrušeniu úloh priamo na zariadení; intuitívny 
cloudový panel na overenie údajov v reálnom čase; lepšia kontrola prístupu a používania na zníženie nákladov na tlač.

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému 
navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu 
získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Advanced  Services Advanced  Services

• Spojenie tých najlepších funkcií a technológií v našom 
sortimente zariadení imageRUNNER DX zjednodušuje 
údržbu a zaisťuje menej prestojov.

• Podporná služba inštalácie aplikuje počas inštalácie 
nastavenia získané z cloudovej databázy, vďaka čomu 
používatelia môžu začať používať svoje zariadenia rýchlejšie.

  UDRŽATEĽNOSŤ

• Nižšia spotreba energie, nižšia hmotnosť a menej hluku 
redukujú negatívny vplyv zariadenia na životné prostredie.

• Rýchlejšie prebudenie zo spánku prináša režim rýchleho 
spustenia za 4 sekundy a bežné spustenie za 6 sekúnd, 
pričom spotrebujete menej energie a ušetríte 
prevádzkové náklady.

• Tlač zo všetkých zásuviek na papier a obojstranná tlač 
prebiehajú tichšie, čím znižujú celkový hluk v kancelárii.

• Lepšia hodnota TEC minimalizuje prevádzkové náklady, 
najmä pri zapojení viacerých zariadení, a poskytuje 
o 15 % nižšiu spotrebu energie v porovnaní 
s predchádzajúcimi modelmi.

• Zlepšená tonerová technológia prináša nižší bod tavenia, 
vďaka čomu sa pri používaní zariadenia spotrebuje 
menej energie.

• V rámci snahy o lepšiu udržateľnosť sme znížili hmotnosť 
zariadenia použitím menšieho množstva materiálov pri 
výrobe a znížením požiadaviek na prepravu.
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SPRAVOVANÉ 
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ZARIADENIA 
S PODPOROU CLOUDU

Zlepšené služby

Základné služby

Riešenia automatizácie procesov

Pokročilé riešenia zaznamenávania

Riešenia pripojenia ku cloudu


