A Canon bemutatta új, fekete-fehér irodai modelljeit
BUDAPEST, 2010. május 13. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata
bejelentette az imageRUNNER ADVANCE multifunkciós nyomtatók következő generációs új, fekete-fehér
termékcsaládját, a Canon imageRUNNER ADVANCE 6000 sorozatot. A hat új multifunkciós nyomtató
elsősorban irodai alkalmazásra készült, és a kis- és középvállalatoktól a nagyvállalatokig minden szervezet
fekete-fehér nyomtatási igényeit kielégíti.
A platform új tagjai zökkenőmentesen együttműködnek a Canon központi szoftvermegoldásaival, köztük a
uniFLOW Output Manager (OM) és az iW360 alkalmazásokkal, valamint a külső gyártók szoftvereivel
egyaránt. A gördülékeny integráció jelentősen hozzájárul a dokumentumkezelési munkafolyamatok
automatizálásához,

és

növeli

a

munkaigényes,

nagy

mennyiségű

dokumentumok

kezelésének

hatékonyságát. Az eszközök ideálisan megoldást jelentenek a közigazgatási és oktatási intézményeknek,
valamint a jogi, kereskedelmi és pénzügyi szervezetek számára egyaránt.
„Az imageRUNNER ADVANCE platform kifejlesztése a partnerektől kapott visszajelzések és tapasztalatok
eredménye, ennek köszönhetően a tavalyi évben bevezetett új színes nyomtatóinkat is számos szektorban
kedvezően fogadták. A színes modellek kiegészítéseként a fekete-fehér modelleket is imageRUNNER
ADVANCE platformon vezetjük be, mellyel hozzájárulunk a nagy mennyiségű irodai dokumentumok
hatékony kezeléséhez, ezen keresztül a megtakarítások növeléséhez” – mondta Paul Rowntree, a Canon
Europe európai értékesítésért felelős marketingigazgatója.
Az imageRUNNER ADVANCE 6000 sorozat modelljei – amelyek a sikeres Canon iR50xx termékcsaládot váltják fel – több
száz fejlesztést tartalmaznak. Az új, fejlett vezérlő megkönnyíti az egyidejű feladatok kezelését, így növeli a felhasználók
hatékonyságát. A továbbfejlesztett, kiváló minőségű színes TFT érintőképernyős felhasználói felület könnyen testre
szabható: az egyérintéses munkafolyamatok beállításával gyorsabban érhetők el a megfelelő funkciók. A továbbfejlesztett
kialakításnak és felépítésnek köszönhetően javult az új modellek szervizelhetősége és megbízhatósága, amely lehetővé
teszi az üzemeltetési költségek csökkenését és a folyamatos működési idő maximalizálását. Az új egymenetes kétoldalas
színes lapolvasóval a felhasználók gyorsan, akár 200 kép/perc sebességgel olvashatnak be papíralapú dokumentumokat
egyszerre több rendeltetési helyre is. Az új imageRUNNER ADVANCE fekete-fehér eszközök kompatibilisek az Adobetechnológiákkal, köztük az Adobe® PDF, az Adobe® PDF/A-1b és a Reader Extensions PDF formátumokkal is. A
felhasználók így jelöléseket alkalmazhatnak, megjegyzéseket és magyarázó jegyzeteket használhatnak, amely
megkönnyíti és felgyorsítja a közösen használt dokumentumokkal végzett munkát. Az Adobe® PDF/A-1b fájlformátum
segítségével a felhasználók hosszú távú archiválásra is menthetik a dokumentumokat.

„Azoknak a szervezeteknek, amelyek költséghatékony nyomtatási megoldásokat keresnek, és nagy
mennyiségű belső dokumentumot kezelnek, szükségük van a fekete-fehér nyomtatásra. Az új imageRUNNER
ADVANCE fekete-fehér nyomtatók ezt az igényt elégítik ki. A Microsoft, az NT-Ware és az Adobe
vállalatokkal kiépített partnerkapcsolataink révén sikerült olyan megoldást kifejlesztenünk, amely növelheti
ügyfeleink termelékenységét és hatékonyságát. Az imageRUNNER ADVANCE modellek valódi többfunkciós
eszközök:
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beépülnek
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rendszerekbe,
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az
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dokumentumkezelésben, és hozzájárulnak a valódi digitális irodák kialakításához” – tette hozzá Rowntree.
Az új modellek továbbfejlesztett biztonsági szolgáltatásokat is kínálnak. A Document Scan Lock Kit
megakadályozza a bizalmas dokumentumok illetéktelen beolvasását és másolását. Az eszköz biztosítja az
integrációt az Adobe LiveCycle Rights Management Server ES alkalmazással, amellyel szabályozható a
hozzáférés a közösen használt dokumentumokhoz. A Canon uniFLOW OM szoftveréből elérhető My Print
Anywhere funkcióval pedig a felhasználók a hálózaton lévő bármely eszközről biztonságosan nyomtathatnak
Az adatok titkosítása, a biztonságos adattörlés és a merevlemezek eltávolításának lehetősége még nagyobb
biztonságot nyújt a bizalmas adatokat kezelő szervezetek számára.
Az Energy Star tanúsítvánnyal rendelkező imageRUNNER ADVANCE eszközök alacsony TEC*-értékeiknek
köszönhetően energiahatékonyság szempontjából kategóriájuknak vezető készülékei. Az új modellek több
mint ötven* százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak a korábbi készülékeknél, mely készenléti állapotban
mindössze 1,5 watt-ot jelent.
Az új sorozat kiértékelését a Canon Life Cycle Assessment (LCA) terméktervezési rendszerével végezték, hogy
a termékek teljes élettartamában – a gyártástól és szállítástól kezdve a használat közbeni energiafogyasztásig
– minimálisra csökkentsék a széndioxid-kibocsátást. A sorozat újrafelhasználható, bioalapú műanyagból
készült, így széndioxid-kibocsátása várhatóan több mint 10 százalékkal lesz alacsonyabb, mint a korábbi
modelleké. A Canon szigorú környezetbarát beszerzési politikája biztosítékot jelent, hogy az új eszközök
teljes mértékben megfelelnek az EU RoHS irányelvének.
Az új fekete-fehér termékcsaládhoz hat modell tartozik: az imageRUNNER ADVANCE 6055, 6055i, 6065,
6065i, 6075 és 6075i, melyek 55, 65, illetve 75 lap/perc nyomtatási sebességgel működnek. Az új
imageRUNNER ADVANCE 6000 sorozat Európában 2010 júniusától lesz elérhető.

