Geavanceerd,
maar toch eenvoudig
Bekroonde imageRUNNER ADVANCE kantoormultifunctionals voor kleur en zwart-wit
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•
imageRUNNER
ADVANCE – werken
aan morgen
De werkplek verandert razendsnel. Flexibele werktijden,
thuiswerken, mobiele werkers met flexibele werkplekken en
werknemers die internationale grenzen overschrijden, maar
communiceren alsof ze in dezelfde ruimte zijn.
Voor bedrijven is een bepalende factor
voor hun succes of zij informatie snel
kunnen verzamelen en presenteren,
gemakkelijk kunnen delen met degenen
die de informatie nodig hebben en
zorgen dat de informatie niet in handen
valt van diegenen voor wie deze
niet bestemd is. Informatiebeheer is
echter een hele uitdaging, aangezien
verschillende documenten in meerdere
geprinte of digitale formaten en op
diverse locaties beschikbaar zijn, van
bureaulades en dossierkasten tot cloudservers en mobiele apparatuur.
imageRUNNER ADVANCE bestaat uit
een reeks multifunctionele systemen op
basis van een intelligent platform, die
bij elke fase van het documentproces
ondersteuning en aanvulling bieden.
Van ontwerpen tot delen, van uitvoer
tot archivering: deze systemen helpen
u uw productiviteit en efficiency te
verhogen, te voldoen aan uw behoeften
op het gebied van documentbeveiliging
en duurzaamheid, kosten te beheersen
en maximaal rendement op uw
investering te behalen.
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Het platform biedt een uitgebreide
keuze aan modellen en geïntegreerde
oplossingen met de bewezen
technologie om de complexe
documentworkflow-uitdagingen van
veranderende werkomgevingen aan
te gaan – van kleine werkgroepen
en kantoren tot grote afdelingen of
reproruimtes.

52%
in 2013

MOBIELE
WERKERS

75%
in 2018

In 2013 werd geschat dat
bijna 52% van de totale
beroepsbevolking bestond
uit mobiele werkers.
Volgens de voorspellingen
zal dit percentage in 2018
zijn toegenomen tot 75%.
Western Europe Mobile Workforce Forecast
Update, 2013–2018, #LM58W

Ondersteuning voor uw
bedrijf, nu en in de toekomst
Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
kan eenvoudig worden afgestemd op
de specifieke eisen van uw bedrijf, nu
en in de toekomst, en naadloos worden
geïntegreerd met een reeks krachtige
oplossingen voor het scannen van
documenten en printbeheer, zoals
uniFLOW, eCopy, Therefore en IRIS.
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Kostenbeheer

Efficiënte workflows

Beveiliging

Stel vast op welke gebieden
print- en documentkosten
beter kunnen worden beheerd
en neem maatregelen.
Pagina 4

Ontworpen om tijd en
hulpbronnen te besparen en
productiviteit te verhogen
dankzij efficiënte workflows en
intuïtief gebruiksgemak.
Pagina 6

Een reeks standaard en
optionele beveiligingsmogelijkheden waarmee
gevoelige informatie beter
wordt beschermd.
Pagina 8

Organisatorische kosten (33%),
beveiliging (26%) en productiviteit
van werknemers (20%) zijn nu de drie
grootste zorgpunten voor bedrijven
Western European Hardcopy End-User Study: Print
Services Evolution Continues, IDC, #KD57X

Systeem- en
printerparkbeheer
Geavanceerde mogelijkheden
voor efficiënt beheer van
printerparken verlagen de
werkdruk van IT-afdelingen en
maximaliseren productiviteit.
Pagina 9

Kwaliteit en
betrouwbaarheid
Uitstekende kwaliteit en
betrouwbare prestaties
waarmee omgevingen zich
blijven ontwikkelen.
Pagina 10

Duurzaamheid
Integratie van verantwoord
ontwerp en efficiënte werking
om milieudoelstellingen te
bereiken.
Pagina 11

In het digitale universum zal
het aantal gigabytes per
IT-professional tussen nu en
2020 toenemen met de factor 8,
terwijl het aantal apparaten
mede door het Internet of
Things groeit met een factor 2.
EMC Digital Universe Study, met gegevens van en
analyse door IDC, IDC_1672
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Printkosten kunnen

3% – 6%

van de inkomsten bedragen.
A CXO’s guide to MPS, Photizo Group

Kostenbeheer
Bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar
operationele efficiëntie en een duidelijk rendement
op hun investeringen. Vaak zijn ze zich echter niet
bewust van de werkelijke kosten van print- en
informatiebeheer in hun organisatie, die zonder
goed beheer aanzienlijk kunnen zijn.
Totale printkosten omvatten
verborgen kosten die gepaard gaan
met documentbeheer en -productie,
geoptimaliseerd uitvoerbeheer, ITondersteuning en -infrastructuur,
en administratie en inkoop. Het
imageRUNNER ADVANCE-portfolio van
Canon is ontworpen om deze kosten te
adresseren en levert kostenbesparingen
op, zodat u het rendement op uw
investering kunt maximaliseren.

4

Documentbeheer en –productie
Organisaties krijgen te maken met
aanzienlijke kosten bij hun dagelijkse
documentverwerking, met inefficiënties
in het zoeken naar en hergebruiken
van informatie, waarbij niet alleen geld,
maar ook tijd kan worden verspild. Het
imageRUNNER ADVANCE-portfolio kan
u helpen verborgen kosten te verlagen
dankzij volledig geïntegreerde endto-end documentprocessen. Hiermee
kan informatie snel en effectief worden
gescand, gearchiveerd en gedeeld, en
dat betekent dat u minder afhankelijk
bent van handmatige processen op
basis van papier en efficiënter kunt
samenwerken.

Geoptimaliseerd printbeheer
Met het imageRUNNER ADVANCEportfolio met geïntegreerde oplossingen
hebt u controle over de toegang tot
systemen en kunt u een printbeleid
instellen, de uitvoer bewaken en het
gebruik per gebruiker beperken. Zo
kunt u onnodig printen voorkomen,
kostendekkend werken stimuleren en
papier- en tonergebruik verminderen.
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Managed Print Services (MPS) helpen organisaties hun printomgeving
te optimaliseren, printerparken te beheren en printkosten te reduceren.
Efficiënt beheer van een printerpark kan printkosten verlagen met
10% tot 30%. Met MPS kan de budgettering van printkosten worden
vereenvoudigd door consolidatie van contracten voor hardware, supplies
en onderhoud, waarmee bedrijven een beter inzicht krijgen in hun
uitgaven voor printen.
Gartner, Hype Cycle for Imaging and Print Services, 2015, 14 juli 2015, Tomoko Mitani

IT-ondersteuning en
-infrastructuur
De IT-afdeling is vaak de eerste
hulpbron bij printgerelateerde
problemen en dit kan een last zijn. Het
imageRUNNER ADVANCE-portfolio met
geïntegreerde oplossingen is ontworpen
om printgerelateerde IT-kosten te
verlagen. De systemen kunnen volledig
worden geconfigureerd met de door
u vereiste instellingen voordat ze ter
plekke worden geïnstalleerd. Dankzij
consistente en intuïtieve bediening op
alle systemen, en gemeenschappelijke
stuurprogramma ondersteuning en
ondersteuningsvideo’s, wordt de training
van gebruikers vereenvoudigd en nemen
escalaties af.

Administratie en aankoop
Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
helpt u uw verborgen administratieen beheerkosten aan te pakken met
services zoals geautomatiseerde
tellerstandmetingen en extern beheer
van verbruiksmaterialen. Daarnaast
kunnen Canon’s gerenommeerde
productiekwaliteit en betrouwbaarheid,
in combinatie met externe diagnose
en ondersteuning, u helpen kosten
te verlagen door downtime en
administratieve ingrepen te
minimaliseren.

3.700

is het gemiddelde aantal
uren IT-ondersteuning dat
per jaar nodig is voor een
machinepark voor een bedrijf
met 750 werknemers.
A CXO’s guide to MPS, Photizo Group

Ondersteuning van industriestandaarden
zoals PCL en PostScript maakt
directe integratie met uw IT-systemen
mogelijk, terwijl krachtige tools voor
printerparkbeheer zorgen voor extern en
gecentraliseerd beheer en updates van
systemen en complete printerparken,
met de mogelijkheid om instellingen,
printbeheer en beperkingen efficiënt te
distribueren.
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Efficiënte
workflows
Voor de meeste bedrijven is besparing van tijd en
hulpmiddelen een grote zorg. Met dit in het achterhoofd
heeft Canon het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
ontwikkeld om u te helpen uw productiviteit te verhogen
en uw bedrijf te laten groeien met gestroomlijnde
workflows.

Gebruiksgemak

ABC

Dankzij een grote,
goed reagerende en intuïtieve
gebruikersinterface met een
kleurentouchscreen kunnen taken snel
en moeiteloos worden uitgevoerd.
Nieuwe handelingen, zoals veegen knijpbewegingen, hebben het
bedieningsgemak verbeterd, waardoor
het gebruik vergelijkbaar is met dat van
veel smartphones*. Een geïntegreerde
handleiding en ondersteuningsvideo’s
bieden hulp bij standaardonderhoud
en maximaliseren daarmee de
uptime. Bovendien zullen gebruikers
zich op hun gemak voelen met elk
systeem uit het portfolio dankzij een
gemeenschappelijk platform en dezelfde
bedieningsprincipes.

Het percentage
organisaties dat
mobiel printen heeft
geïmplementeerd,
is gestegen van
slechts 5% tot 14%, en 35% is van plan
om mobiel printen binnen 12 maanden
te implementeren.

Persoonlijke
ervaring

Ondersteuning voor
mobiele workflows

Het imageRUNNER ADVANCE-systeem
is ontworpen om door meerdere
gebruikers te worden gedeeld, maar
biedt ook mogelijkheden voor een
unieke, persoonlijke ervaring binnen
het totale printerpark. Als een
authenticatieservice is geactiveerd,
kunnen individuele gebruikers hun
werkruimte aanpassen met behulp van
geavanceerde personaliseringsfuncties**.
Met My Display (Mijn scherm) kunnen
gebruikers de gebruikersinterface
een persoonlijk tintje geven door
bijvoorbeeld het scherm dat na
aanmelding wordt weergegeven, de
taal en de toegankelijkheidinstellingen
aan te passen. My Functions (Mijn
functies) zorgt voor efficiency door
gebruikers gemakkelijke toegang te
bieden tot unieke informatie (zoals
hun persoonlijke adresboeken) die hun
documentprocessen kan verbeteren,
terwijl via My Settings (Mijn instellingen)
persoonlijke standaardinstellingen voor
kopiëren, verzenden, faxen en opslaan
kunnen worden opgegeven.

Schaalbare ondersteuning voor
flexibel werken kan bijdragen aan
meer efficiëntie omdat medewerkers
hiermee documenten beveiligd en snel
kunnen scannen of printen, en hun
mobiele apparaten snel rechtstreeks
met bedrijfworkflows kunnen verbinden.
Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
biedt verschillende manieren om smartapparatuur te verbinden, waaronder
opties voor koppeling via QR-code* en
NFC* en Bluetooth Low Energy*. De
printers werken met vrijwel elk smart
apparaat (zoals smartphone en tablet),
met ondersteuning voor veelgebruikte
toepassingen zoals Google Cloud
Print, AirPrint* en Mopria*, en kunnen
rechtstreeks verbinding maken met
verschillende cloud-based diensten.

 he mobile print enterprise, are businesses
T
ready for mobile printing? Quocirca
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	36% van een normale

dag van een kenniswerker
wordt besteed aan
het zoeken naar en
consolideren van
informatie op een groot
aantal verschillende systemen. En
slechts 56% van de tijd kunnen deze
kenniswerkers de informatie vinden die
ze voor hun werk nodig hebben.
Whitepaper - Bridging the Information Worker
Productivity Gap, Unlocking the Hidden Value
of Information, IDC Multi-client Study, 2014,
David Schubmehl en Dan Vesset.
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In 2018 zal
twee derde van
ondernemingen
nog steeds het
grootste deel van
hun klantgerichte
communicatie in
geprinte vorm
beschikbaar stellen.
IDC FutureScape: Worldwide
Imaging, Printing, and
Document Solutions 2016
Predictions, Nov 2015,
#259824

Gestroomlijnd
scannen

Geïntegreerde
intelligentie

End-to-end
documentproductie

Krachtige scanmogelijkheden zorgen
voor gestroomlijnde beeldopname en
digitalisering. Gelijktijdig dubbelzijdig
scannen* levert snel resultaat en
u kunt de documenten eenvoudig
verzenden naar diverse bestemmingen.
Er wordt standaard ondersteuning
geboden voor het scannen en omzetten
van documenten in doorzoekbare
PDF-bestanden, Microsoft® Word*- en
Microsoft® PowerPoint-bestanden.
Voor optimalisering van processen en
workflows integreren imageRUNNER
ADVANCE-systemen naadloos met een
reeks krachtige software-oplossingen
van Canon en derden, dankzij de
standaard MEAP- en MEAP Webapplicatieplatforms.

Een reeks intelligente functies helpt u
documentprocessen te stroomlijnen
en productiviteit te maximaliseren.
Technologie op basis van bewegingssensors* haalt het systeem uit de
slaapmodus en vermindert zo de
waargenomen wachttijd. Intelligente
mediaverwerkingsmogelijkheden zoals
overslaan van lege pagina’s* en detectie
van gelijktijdige invoer van meerdere
vellen* zorgt voor efficiënt scannen.

Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
biedt flexibele nabewerkingsopties***
zoals nieten, documenten invoegen,
perforeren en boekjes printen, en Cen Z-vouwen. In combinatie met de
iW Desktop-publicatiesoftware van
Canon kunt u hiermee zelf gemakkelijk
professioneel ogende documenten
van hoge kwaliteit samenstellen en
produceren.

*	Beschikbaar op specifieke imageRUNNER
ADVANCE-modellen
**	Bepaalde functies voor geavanceerde
personalisering zijn alleen beschikbaar
op specifieke imageRUNNER ADVANCEmodellen
*** Nabewerkingsopties verschillen per model

IT-uitgaven voor mobiliteit
in ondernemingen zullen
toenemen van 25% van
IT-budgets in 2015 tot 40%
in 2018, met afnemende ITuitgaven in 2018, voornamelijk
als gevolg van consolidatie en
BYOD.
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions,
nov. 2015, #259815
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In 2018 zal 30%
van bedrijven hun
mobiliteitsstrategieën en
-medewerkers richten
op bredere workflowoptimalisering.
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions,
nov. 2015, #259815
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In 2020 zijn meer dan

1,5 miljard
mensen

24%

getroffen door inbreuken op de
gegevensbeveiliging.

Beveiliging

IDC FutureScape: Worldwide IT Security Products
and Services 2016 Predictions, Nov 2015, #259836

van de inbreuken
heeft betrekking
op papieren
documenten

Beazley plc, 2014

Vertrouwelijke gegevens van gebruikers worden regelmatig
verzonden van en naar pc’s, mobiele apparaten en MFP’s en
het is dus belangrijk om maatregelen te nemen waarmee u uw
printomgeving kunt beschermen. Het imageRUNNER ADVANCEplatform beschikt over een reeks beveiligingsmogelijkheden
waarmee u de vertrouwelijkheid, toegankelijkheid en
beschikbaarheid van uw informatie kunt waarborgen.
De meerlaagse beveiligingsoplossingen van Canon helpen uw gevoelige
informatie op het systeem en tijdens verzending te beschermen:

Systeembeveiliging
U bepaalt wie toegang heeft tot elk systeem
via een aanmeldingsservice zoals Universal
Login Manager. Hiermee kan het systeem zo
worden geconfigureerd dat gevoelige prints
alleen kunnen worden opgehaald nadat een
gebruiker zich heeft aangemeld met een
foto, pincode of kaarttoegang, en wordt
voorkomen dat vertrouwelijke documenten
in de uitvoertray achterblijven. Gebruik
kan bovendien worden bijgehouden per
gebruiker of afdeling.

Gegevens- en netwerkbeveiliging
• uniFLOW SAM Express Server stelt u
in staat om toegang tot elk systeem
te bewaken en te beheersen, en extra
gegevensbescherming in te schakelen.

Documentbeveiliging
Canon neemt de bescherming van de
vertrouwelijke informatie van uw organisatie
serieus en dankzij de vele geïntegreerde
beveiligingsfuncties kunt u erop vertrouwen
dat uw informatie niet in gevaar komen. Om
de verspreiding van gevoelige informatie
door onbevoegde personen te voorkomen,
kunnen verschillende systeemfuncties
voor individuele gebruikers worden
uitgeschakeld. Daarnaast waarschuwen
zichtbare en hoorbare Original Remindermeldingen* (Originelenherinnering)
u wanneer gevoelige informatie uit
gescande documenten in het systeem is
achtergebleven.
8

• HDD Erase is een standaardfunctie
waarmee u afbeeldingen na elke taak kunt
verwijderen.
• HDD Format verwijdert en overschrijft alle
gegevens op de harde schijf aan het einde
van de levensduur.
• HDD Data Encryption helpt u bij de
bescherming van informatie, zelfs na
verwijdering van de harde schijf, en voldoet
nu aan de FIPS 140-2-norm op specifieke
modellen.

80% van bedrijven

beschouwt
documentbeveiliging
als een topprioriteit

White paper:
Barometre GED

• Een beveiligingschip met fraudebestendige
hardware voor de bescherming van
wachtwoorden en encryptiesleutels.
• IPsec biedt beveiliging van gegevens die het
netwerk doorkruisen.
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Naarmate organisaties inzien dat een goed
beheerd printerpark printkosten met tot
wel 30% kan verlagen, nemen steeds meer
organisaties maatregelen om hun printerparken
te optimaliseren, waarbij ze gebruikmaken van
systeemconsolidatie- en printbeheersoftware,
zelfstandig of met hulp van een MPS-aanbieder.

Beheer van systemen
en printerpark

Gartner, Forecast Overview: Print Hardware, Software and
Services, Worldwide, 2015, 27 juli 2015

Of het nu gaat om één systeem of een groot
printerpark, de integratie, administratie en
het beheer van uw printinfrastructuur kan
complex en tijdrovend zijn. Canon biedt
geavanceerde mogelijkheden voor efficiënt
beheer van systemen en printerparken om de
werkdruk van de IT-afdeling te verminderen
en productiviteit te maximaliseren.

Efficiënte installatie en slimme
gebruikersondersteuning

Geavanceerde administratieen beheertools

Efficiënte controle
en diagnose

De systemen kunnen worden
geconfigureerd op basis van uw
vereisten en kunnen dus snel en
eenvoudig in uw omgeving worden
geïmplementeerd. Ze sluiten
naadloos aan op de toepassingen en
verouderde systemen in uw bedrijf,
zodat u uw bedrijfsprocessen beter
kunt stroomlijnen. Gebruikers kunnen
standaard onderhoudstaken, zoals het
vervangen van verbruiksmaterialen
of het verhelpen van papierstoringen,
eenvoudig uitvoeren met intuïtieve,
geïntegreerde begeleiding. Zo wordt
de gebruikerservaring verbeterd en
hoeft er minder vaak onnodig beroep
te worden gedaan op uw IT-afdeling.
IT-medewerkers kunnen problemen
van gebruikers efficiënt oplossen door
de gebruikersinterface op een externe
locatie te repliceren en de controle
hierover over te nemen.

Met imageWARE Management
Console beschikt u over een centraal
bedieningspunt voor uw volledige
printerpark, over internationale grenzen
heen. U kunt de status van het systeem
en verbruiksmaterialen controleren,
de tellerstandregistratie bijhouden en
adresboeken en printdrivers beheren.
Firmware, systeemconfiguraties,
toepassingen en instellingen kunnen
gemakkelijk worden bijgewerkt voor
het volledige printerpark of een deel
daarvan, en beveiligingsbeleidsregels
kunnen efficiënt worden toegepast.

Met functies voor extern beheer
van verbruiksmaterialen en
systeembewaking kunt u uw
tonervoorraad zonder onderbreking
aanvullen en tellerstandregistratie op
geautomatiseerde wijze uitvoeren.
De diagnose op afstand, de
verwerking van incidenten en het
levensduurbeheer van onderdelen
maken bovendien tijdig onderhoud en
snelle probleemoplossing mogelijk voor
maximale uptime.
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Kwaliteit en betrouwbaarheid

Canon is onderscheiden met
de prestigieuze A3 MFP 2016
Line of the Year Award van de
test- en onderzoeksorganisatie
Buyers Laboratory (BLI)

Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio is ontworpen met
de behoeften van uw bedrijf als primaire focus. Kwaliteit
en betrouwbaarheid staan voorop in het onderzoeks- en
ontwikkelingsproces, en de volledige gebruikerservaring is
een belangrijke overweging bij het op de markt brengen van
een oplossing die dynamische werkomgevingen niet alleen
ondersteuning biedt, maar ze ook laat excelleren.

Uitstekende kwaliteit

Bekroonde technologie

Toegankelijkheid

Of u nu een belangrijke verkoopofferte
print of gewoon een e-mailbericht, u
kunt uitstekende kwaliteit verwachten
dankzij geavanceerde realtime
kalibratie en V2-kleurtechnologie*. De
V2-kleurtechnologie maximaliseert
het vermogen van het systeem en de
toner om indrukwekkende resultaten
te leveren met fantastische, levendige
kleuren. Daarnaast bent u met de
geavanceerde mogelijkheden voor
grijstinten verzekerd van hoogwaardige
zwart-wit prints. Met het imageRUNNER
ADVANCE-portfolio kunt u resultaten
met een consistente, hoge kwaliteit
verwachten bij tal van mediaformaten
en -gewichten.

De technologie en expertise van
Canon kunnen bedrijven helpen
hun doelstellingen te bereiken met
operationele efficiëntie, verbetering
van de manier waarop ze informatie
beheren en vereenvoudiging van hun
documentprocessen. Het imageRUNNER
ADVANCE-portfolio heeft vele
onderscheidingen en lofbetuigingen
ontvangen van toonaangevende
sectoranalisten voor zijn innovatie-,
ontwerp- en ecologische functies.

De imageRUNNER ADVANCE-systemen
zijn geschikt voor gebruikers met
een handicap, dankzij verschillende
ondersteuningsfuncties. Content op
het display kan worden vergroot voor
slechtzienden, gebruikers kunnen via
hun computer toegang krijgen tot
de systemen om bedieningspanelen
weer te geven, en er zijn opties voor
spraakbegeleiding en spraakbediening.

10

imageRUNNER ADVANCE

imageRUNNER ADVANCE C5535_C5535i_C5540i_C5550i_C5560i_NL_Brochure_Final.indd 10

*	Beschikbaar
op specifieke
imageRUNNER
ADVANCE-modellen

26/07/2016 11:40:24

Hoewel prijs en kwaliteit
bovenaan eindigden,
gaf 54% van de
kleinere bedrijven aan
dat milieuvriendelijk en
efficiënt werken voor hen
ook belangrijk was

Duurzaamheid

Canon EMEA Sustainability
Report 2014 - ICM
- Canon Research

Canon’s toewijding aan het milieu vormt een integraal
onderdeel van onze productontwerp-, productie- en
bedrijfscultuur. De vooruitziende blik waarmee het
imageRUNNER ADVANCE-platform is ontwikkeld, komt tot
uiting in innovatieve, duurzame oplossingen die u helpen uw
bedrijfsactiviteiten efficiënt te houden en uw ecologische
voetafdruk te verkleinen.

Energiezuinigheid

Verantwoord werken

Duurzaam ontwerp

De imageRUNNER ADVANCE-systemen
zijn van binnenuit ontworpen met
het oog op grote energiezuinigheid
en geoptimaliseerde prestaties. De
combinatie van fixeertechnologieën
en toner met een laag smeltpunt
zorgt voor een afname van het
totale energieverbruik door de
stroomvereisten zoveel mogelijk te
beperken en het energieverbruik tijdens
het opwarmen en in de stand-bymodus
te verminderen. De imageRUNNER
ADVANCE-systemen zijn gekwalificeerd
volgens de ENERGY STAR®-richtlijnen
en leveren toonaangevende waarden
voor typisch elektriciteitsverbruik
(Typical Electricity Consumption, TEC).

U kunt digitale documenten verspreiden
en previews van bestanden bekijken
voordat u ze print, zodat u wijzigingen
kunt aanbrengen en zo het gebruik
van papier en verbruiksmaterialen
vermindert. Printerdrivers zijn standaard
ingesteld op dubbelzijdig printen om
afval te verminderen. En met beveiligd
printen worden documenten naar een
systeem verzonden, maar pas geprint
nadat een wachtwoord is ingevoerd,
waardoor papierafval nog verder
afneemt.

Het imageRUNNER ADVANCE-portfolio
is ontworpen met sterke nadruk op
duurzaamheid. Elk systeem bevat
gerecycled materiaal en bioplastics,
gemaakt van materialen die van
planten afkomstig zijn. Met het Life
Cycle Assessment (LCA)-systeem
heeft Canon bovendien de uitstoot
van koolstofdioxide verminderd in
elke fase van de levenscyclus van
het product, waaronder productie,
energieverbruik en logistiek. De
uitstoot van koolstofdioxide wordt
verminderd door het gebruik van
zowel duurzamere materialen als een
ontwerp- en productieproces gericht
op het verminderen van de impact op
het milieu. Bij het ontwikkelen van de
systemen is daarnaast extra aandacht
besteed aan geluidsreductie ten
behoeve van een stillere werkomgeving.

De uitstoot van
koolstof daalt met
gemiddeld

60%

na implementatie
van Managed Print
Services
A CXO’s guide to MPS,
Photizo Group, 2014
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Technische gegevens: imageRUNNER ADVANCE
Het geïntegreerde, kosteneffectieve, beveiligde en efficiënte imageRUNNER ADVANCE-platform kan de succesvolle
ontwikkeling van uw bedrijf ondersteunen en u helpen het rendement op uw investering te maximaliseren. Het omvat
een uitgebreide keuze aan modellen die aan de behoeften van elk type werkruimte voldoen, van kleine werkgroepen en
kantoren tot grote afdelingen of reproruimtes, en elk systeem kan u helpen bij het stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen,
het beheren van uw kosten om samen met u te werken aan morgen.

PORTFOLIO KLEURENPRINTERS

iR ADV C250i/C350i-serie

iR ADV C3300-serie

iR ADV C5500-serie

iR ADV C7200-serie

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen*

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen

C250i: 25 ppm
C350i/C351iF: 35 ppm

C3320: 20 ppm
C3320i: 20 ppm
C3325i: 25 ppm
C3330i: 30 ppm

C5535/i: 35 ppm
C5540i: 40 ppm
C5550i: 50 ppm
C5560i: 60 ppm

C7260i: 60/55 ppm
C7270i: 70/65 ppm
C7280i: 80/70 ppm

17,8 cm kleuren LCD-touchscreen

17,8 cm kleuren LCD-touchscreen

25,7 cm kleuren LCDtouchscreen

21,3 cm kleuren LCD-touchscreen
Optioneel verticaal 26,4 cm
kleuren LCD-touchscreen

C250i: 25 ipm
C350i/C351i: 35 ipm

55 ipm

80 ipm

120 ipm

2.300 vel

2.300 vel

6.350 vel

C7260i, C7270i: 6.900 vel
C7280i: 9.300 vel

Papierformaat

Tot A4

Tot A3 en SRA3

Tot A3 en SRA3

Tot A3 en SRA3

Papiergewicht

Cassettes: 60 tot 163 g/m2;
multi-purpose tray
(handinvoer): 60 tot 220 g/m2;
dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m2

Cassettes: 52 tot 220 g/m²;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 300 g/m2;
duplex: 52 tot 220 g/m2

Cassettes: 52 tot 256 g/m²;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 300 g/m2;
duplex: 52 tot 220 g/m2

Cassettes: 52 tot 220 g/m2;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 300 g/m2;
duplex: 52 tot 220 g/m2

Staple Finisher (hoeknieten)

Inner Finisher (hoek/dubbel/
eco-nieten + nieten-opverzoek), Staple Finisher
(hoek/dubbel nieten), Booklet
Finisher (hoek/dubbel/boekjes
nieten)

Inner Finisher (hoek/dubbel
nieten), Staple Finisher (hoek/
dubbel nieten), Booklet
Finisher (hoek/dubbel/boekjes
nieten), Hole Punchers (2, 4 en
2-4 gaatjes)

Staple Finisher (hoek/dubbel
nieten), Booklet Finisher
(hoek/dubbel/boekjes nieten),
Hole Punchers (2, 4 en 2-4
gaatjes), Paper folding,
Trimmer, Insertion Unit

Productconfiguratie en
hoofdfuncties

(*Faxen is standaard op C351iF)
Printsnelheid
(zwart-wit/kleur)
(A4 alleen enkelzijdig)
Gebruiksinterface
(type en formaat)
Scansnelheid
(A4, 300 dpi, kleur, enkelzijdig)
Maximale papiercapaciteit
(met opties) (A4, 80 g/m²)

Nabewerkingsopties

PORTFOLIO ZWART-WITPRINTERS

iR ADV 400i/500i-serie

iR ADV 4200-serie

iR ADV 6500-serie

iR ADV 8505 PRO serie

Printen, kopiëren, scannen,
verzenden en optioneel faxen

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen

Printen/kopiëren/scannen/
verzenden en optioneel faxen

Printen, kopiëren, scannen,
verzenden en optioneel faxen

Printer-only versie eveneens
beschikbaar

Printer-only versie eveneens
beschikbaar

Printer-only versie eveneens
beschikbaar

iR-ADV 400i: 40 ppm
iR-ADV 500i: 50 ppm

iR-ADV
iR-ADV
iR-ADV
iR-ADV

iR-ADV 6555i/6555iPRT:
55 ppm
iR-ADV 6565i: 65 ppm
iR-ADV 6575i: 75 ppm

iR-ADV 8585 PRO: 85 ppm
iR-ADV 8595 PRO: 95 ppm
iR-ADV 8505 PRO: 105 ppm

17,8 cm kleuren LCD-touchscreen

21,3 cm kleuren LCD-touchscreen

25,7 cm kleuren LCD-touchscreen

26,4 cm/25,7 cm kleuren LCDtouchscreen

50 ipm

51 ipm

120 ipm

120 ipm

2.300 vel

4.980 vel

7.700 vel

7.700 vel

Papierformaat

Tot A4

Tot A3

Tot A3

Tot A3 en SRA3

Papiergewicht

Cassette: 64 tot 105 g/m²;
multi-purpose tray: 64 tot
128 g/m²; duplex: 64 tot
105 g/m²

Cassette: 60 tot 128 g/m2;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 220 g/m2;
dubbelzijdig: 60 tot 105 g/m²

Cassettes: 52 tot 220 g/m2;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 256 g/m2;
duplex: 52 tot 220 g/m2

Cassettes: 52 tot 220 g/m2;
multi-purpose tray
(handinvoer): 52 tot 256 g/m2;
duplex: 52 tot 220 g/m2

Staple Finisher (hoeknieten)

Inner Finisher (hoek/dubbel
nieten), Staple Finisher (hoek/
dubbel nieten), Booklet
Finisher (hoek/dubbel/boekjes
nieten), Hole Punchers (2, 4 en
2-4 gaatjes)

Staple Finisher (hoek/dubbel
nieten), Booklet Finisher
(hoek/dubbel/boekjes
nieten), Hole Punchers (2, 4
en 2-4 gaatjes), Paper folding,
Trimmer, Insertion Unit

Staple Finisher (hoek/dubbel
nieten), Booklet Finisher
(hoek/dubbel/boekjes nieten),
eco-nieten, Nieten-op-verzoek,
Hole Punchers (2, 4 en 2-4
gaatjes), Professional Puncher,
Paper folding, Trimmer,
Insertion Unit

Productconfiguratie en
hoofdfuncties

Printsnelheid
(zwart-wit/kleur)
(A4 alleen enkelzijdig)
Gebruiksinterface
(type en formaat)
Scansnelheid
(A4, 300 dpi, kleur, enkelzijdig)
Maximale papiercapaciteit
(met opties) (A4, 80 g/m²)

Nabewerkingsopties

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V, 2016

4225i: 25 ppm
4235i: 35 ppm
4245i: 45 ppm
4251i: 51 ppm

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74

canon.nl

canon.be
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