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Een compleet assortiment snelle, multifunctionele A4 zwart-wit apparaten, 
beschermd met geavanceerde beveiliging.
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 PRODUCTIVITEIT

• Geavanceerde aanpassingsmogelijkheden maken een persoonlijke 
ervaring op maat mogelijk, om aan alle workflowbehoeften van 
gebruikers te voldoen

• De efficiëntie van de workflow wordt verder verbeterd door toevoeging 
van de tijdlijnfunctie om eerdere gebruikersinstellingen te onthouden

• Het apparaat wordt door de bewegingssensor uit de slaapstand 
geactiveerd 

• Ecoherstel moduleert de slaapstand om de snelheid te verhogen 
• Lege pagina's worden verwijderd tijdens het scannen
• Scan en converteer documenten naar Searchable PDF, Microsoft® Word 

en Microsoft® PowerPoint
• Versnel het digitaliseringsproces van documenten met de snelle 

single-pass scanfunctie (DADF) en slimme 
mediaverwerkingsmogelijkheden, zoals het detecteren van de 
hoeveelheid papier 

• Maak printen voor gasten mogelijk met Direct Connection (directe 
verbinding)

• Ondersteuning voor standaarden zoals Apple AirPrint® en Mopria®

 BEVEILIGING 

• Gecontroleerd systeem bij het startproces controleert of wijzigingen in 
besturingssysteem, firmware en MEAP-toepassingen snel worden 
gevonden en geweigerd

• Automatische certificaatinschrijving beschermt uw netwerk tegen 
malware-aanvallen

• Syslog-functionaliteit levert realtime beveiligingsgegevens die kunnen 
worden geanalyseerd met een krachtige SIEM-oplossing van derden

• De HDD-coderingsfunctie is nu standaard en codeert automatisch 
gegevens die op de harde schijf van het apparaat zijn opgeslagen, om 
gegevenslekken te voorkomen

• Geschikt voor kantooromgevingen waar efficiëntie en kwaliteit van 
de uitvoer cruciaal zijn

• Tot de verbeterde beveiligingsfuncties behoren systeemverificatie bij 
het opstarten en Syslog-gegevens voor SIEM-integratie van derden

• Nieuwe, alles-in-één cartridgegebaseerde technologie vermindert 
onderhoudstijd en -kosten

• Automatische certificaatupdate helpt u de beveiligingscertificering 
van uw apparaten centraal te beheren 

• Verhoog de productiviteit met de intuïtieve en aanpasbare 
gebruikersinterface van het beginscherm

• Uitgebreide ondersteuning voor mobiele apparaten, zoals AirPrint 
en Mopria, garandeert naadloze integratie met iOS- en Android-
apparaten

• Standaard uniFLOW Online Express voor documentbeheer via de 
cloud

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: zwart-wit A4
• Maximum aantal papiercassettes: 4 – standaard is 1 

cassette; voor modellen zonder afwerkeenheid (i-serie) 
zijn maximaal 3 optionele cassettes beschikbaar en voor 
afwerkeenheidmodellen (iZ-serie) zijn maximaal 2 
optionele cassettes beschikbaar

• Invoercapaciteit papier: 3.300 vel
• Afwerkingsopties: standaardmodel: sorteren 

Afwerkeenheidmodel groepen: sorteren, groeperen, 
offset, nieten

• Capaciteit automatische documentinvoer: 100 vel
• Soort automatische documentinvoer: one-pass 

automatische documentinvoer 

• Printsnelheid A4 zwart-wit: 52, 61, 71 ppm
• Scansnelheid: enkelzijdig scannen: 50 ipm / 50ipm 

Dubbelzijdig scannen: 100 ipm / 100 ipm (300 dpi)

• Printtalen: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Printresolutie: 1.200 dpi x 1.200 dpi

• Kies met uniFLOW Online Express voor apparaat- of cloudgebaseerde 
verificatie zonder dat u een extra server nodig hebt

• Verbeter de vertrouwelijkheid van documenten met Secure Print
• Zorg in het hele netwerk voor privacy en beveiliging van informatie met 

IPsec, mogelijkheden voor het filteren van poorten en SSL-technologie

 ONDERHOUD 

• Het nieuwe alles-in-één cartridgesysteem maakt onderhoud 
eenvoudig

• Tonerfles, drum, ontwikkelaar en tonerafvalcontainer zijn 
geïntegreerd in één systeem

• Toner verwijderen en vervangen is één eenvoudige handeling 
waarvoor geen monteur nodig is

• Ontwikkeld voor maximale bedrijfstijd, met intuïtieve video's voor 
gebruikersonderhoud en statusmeldingen voor snel installeren en 
vervangen

  GEBRUIKERSERVARING

• De verbeterde gebruikersinterface op het beginscherm stroomlijnt 
gebruikersworkflows door gebruikers in staat te stellen 
verschillende instellingen te selecteren in één menu

• Gebruikers kunnen profiteren van volledige consistentie binnen het 
gehele platform, voor een betrouwbare gebruikerservaring

• Een responsief kleurentouchscreen van 10,1 inch werkt even intuïtief 
als een smartphone 

• De stille afwerking zorgt voor minder onderbrekingen voor 
werknemers, waardoor zij productief kunnen blijven 

• Uniform firmwareplatform houdt apparaten automatisch actueel 
met de nieuwste functies en updates

• Diagnose en ondersteuning op afstand helpen de kosten te 
verlagen door uitvaltijd tot een minimum te beperken 

 INTEGRATIE

• Hechte integratie met uniFLOW Online Express, een 
cloudgebaseerd uitvoerbeheersysteem, biedt uitgebreide 
tracerings- en rapportagemogelijkheden vanuit een centraal 
webgebaseerd systeem

• Dankzij de integratie van uniFLOW Online Express met alle 
bestaande apparaten kunt u overal printen en scannen, afhankelijk 
van de gebruikersverificatie

• Werkt samen met verschillende bedrijfstoepassingen en externe 
systemen, zoals Google Drive™, Evernote® en Dropbox 
in de cloud

• Gebruik de mogelijkheden van ‘MyPrint Anywhere’ in combinatie 
met uniFLOW Online Smart Client om printtaken tijdelijk in de 
wacht te zetten en door te geven aan andere apparaten om te 
worden geprint

• Canon's MEAP-platform biedt procesoptimalisatie door integratie 
met een breed scala aan krachtige document-, opname- en 
uitvoerbeheeroplossingen waaronder uniFLOW*

• Extra functionaliteit kan via toekomstige upgrades worden 
geïntegreerd met het Uniform firmwareplatform

UNIFORM FIRMWAREPLATFORM

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition is een reeks intuïtieve multifunctionele printers die de workflowefficiency stroomlijnen en tegelijkertijd optimale beveiliging voor uw bedrijf bieden. Het Unified Firmware 
Platform (UFP) zorgt ervoor dat de nieuwste functie-upgrades en bescherming beschikbaar zijn, voor een verbeterde gebruikerservaring voor alle producten.

 COMPACT ONTWERP

• Door het kleinere fysieke oppervlak kan het apparaat in 
verschillende ruimten worden geplaatst.

• Met functies als de automatische documentinvoer en IC-kaartlezer 
die in de hoofdhardware zijn ingebouwd, wordt de noodzakelijke 
ruimte verder beperkt. 

• Een speciaal afwerkeenheidmodel herbergt een compact 
afwerkstation en een optionele ponseenheid in het apparaat om 
ruimte te besparen

* niet standaard beschikbaar

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

CORE

Voer routinewerkzaamheden veilig en 
eenvoudig uit, met minimale hardware, 
geïntegreerde software inclusief 
UFOE, en services voor compleet 
onderhoud en volledige ondersteuning 
van apparaten. 

UITGEBREID

Vergroot de prestaties met 
verbeteringen zoals afwerkopties, en 
beveiligingsuitbreidingen zoals Data 
Removal Service. Kies oplossingen om 
de cloudmogelijkheden uit te breiden 
met uniFLOW Online, met inbegrip 
van geavanceerd scannen direct via 
uw Google-account.

OP MAAT

Kies maatwerkoplossingen voor 
al uw zakelijke behoeften door 
printmanagement te vereenvoudigen. 
Neem contact op met Canon-experts 
om uw uitgebreide behoeften te 
beheren, met oplossingen op maat en 
Managed Services-opties.
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