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  PRODUTIVIDADE

• Otimizada para acelerar uma ampla gama  
de fluxos de impressão, cópia, digitalização  
e envio de documentos

• A configuração de visualização definida pelo 
utilizador melhora ainda mais a eficiência do 
processamento de documentos 

• Suporta a impressão contínua de elevado 
volume numa grande variedade de suportes   

• Finalizador e separador interno integrado 
opcional para as necessidades de separação  
de papel, agrafo ecológico e agrafo manual

  EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR

• Fácil personalização do ecrã do equipamento 
para simplificar tarefas diárias repetitivas  

• Opções avançadas de personalização com um 
só toque e adaptadas às necessidades de cada 
utilizador  

• A recuperação rápida do modo de suspensão 
permite um tempo de execução curto 

• Possibilidade de mostrar no ecrã mensagens  
e imagens como slides enquanto em modo  
de espera 

• Com dimensões reduzidas, ajusta-se facilmente 
a qualquer ambiente de escritório

  SEGURANÇA 

• Inclui opções de autenticação baseadas na 
cloud e no equipamento para reduzir a fuga  
de informações

• Dispõe de várias funcionalidades de segurança 
de rede que impedem a modificação não 
autorizada de firmware e aplicações  

• Pode ser configurada para respeitar a política 
de segurança definida internamente 

• Proteção da privacidade e validação dos dados 
através da encriptação de PDF e da opção 
adicional de assinatura digital do equipamento

  CONETIVIDADE  

• A ligação fácil e simples através de Wi-Fi, 
código QR ou NFC opcional oferece várias 
opções de ligação 

• A compatibilidade com Apple AirPrint e Mopria 
permite a impressão sem fios a partir de 
dispositivos móveis sem necessidade de  
um controlador de impressora

• Compatível com Google Cloud para impressão 
através da Internet a partir de qualquer lugar, 
independentemente do sistema operativo ou 
dispositivo

• A aplicação Canon PRINT Business adiciona 
mais funções para a impressão e digitalização  
a partir de dispositivos móveis

  CONTROLO E MANUTENÇÃO

• A ferramenta e-Maintenance pode melhorar  
o tempo de atividade através de diagnósticos 
remotos, leituras de medidores automatizadas  
e monitorização de consumíveis

• Reduza o trabalho administrativo e os custos 
operacionais associados 

• Minimize o desperdício aplicando políticas de 
impressão predefinidas, como impressão frente 
e verso, por departamento ou utilizador 
individual 

• A compatibilidade com as soluções de software 
uniFLOW da Canon permite acompanhar e criar 
relatórios de trabalhos de impressão

DESTAQUES

• Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional
• Ecrã tátil a cores WVGA de 5 pol./12,7 cm
• Canon Application Library
• Velocidade de impressão: 25 ppm (A4)  
• Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi
• Impressão automática frente e verso 

• DADF standard
• Velocidade de digitalização: 55 ipm (A4, monocromático/a cores)
• Conetividade de rede, Wi-Fi, USB, código QR e NFC opcional
• PDF encriptado e PDF com assinatura digital do equipamento
• Capacidade máxima de entrada de papel: 2300 folhas
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SERVIÇOS

SOFTWARE
HARDWARE

SERVIÇOS

Execute operações de rotina no 
escritório com segurança e facilidade, 
utilizando software incorporado, 
incluindo o uniFLOW Online Express 
e outros serviços disponíveis que 
oferecem manutenção e suporte 
completos ao equipamento

ESSENCIAL

Escolha um serviço personalizado que se 
adapte às necessidades da sua empresa 
ao remover a gestão desnecessária da 
impressão. Consulte os especialistas da 
Canon relativamente aos seus requisitos 
específicos para encontrar uma opção 
adequada de Serviços de Gestão de 
Impressão

PERSONALIZADO

Expanda as capacidades de cloud com o 
uniFLOW Online, o sistema de gestão de 
impressão multifunções da Canon

MELHORADO


