A Canon modelljei hat kategóriában nyerték el
a BLI elismerését
Budapest, 2010. július 19. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalatának
termékei újabb elismerésben részesültek. A világ vezető, független értékelő szervezete, a Buyers Laboratory
Inc. (BLI) hat „Kiváló teljesítmény” díjjal jutalmazta a Canon teljes szkenner-, és nyomtatóválasztékát, többek
között az imageFORMULA, iR, imageRUNNER ADVANCE valamint az i-SENSYS modelleket.
„A Canon folyamatosan segíti üzleti ügyfelei termelékenységének növelését, és az energiahatékonyság
megvalósítását. A BLI elismerését bizonyító hat díj hatalmas teljesítmény, mely bizonyítja a Canon irodai
képalkotó

portfoliójának

hatékonyságát”

–

mondta

Paul

Rowntree,

a

Canon

Europe

európai

termékértékesítési marketing igazgatója.
A BLI környezeti tesztjelentésében az alábbi nyomtatók ötcsillagos besorolást értek el, ezért az
energiahatékonyságukat „Kiváló teljesítmény” díjjal jutalmazták:
•

Canon imageRUNNER ADVANCE C5035i – A3-as színes többfunkciós nyomtató kategóriában

•

Canon i-SENSYS MF8350Cdn – otthoni/kisirodai színes többfunkciós nyomtató kategóriában

•

Canon i-SENSYS MF6680dn – otthoni/kisirodai egyszínű többfunkciós nyomtató kategóriában

•

Canon iR3245N – A3-as egyszínű többfunkciós nyomtató kategóriában

A gyakorlati tesztelések azt bizonyítják, hogy a kategóriájába tartozó többi modellel összehasonlítva az iSENSYS MF8350Cdn modell várható éves energiafelhasználása és költsége a legalacsonyabb, valamint mind
a négy modell éves energiafogyasztása is jelentősen az átlag alá esik.
„Ügyfeleink számára az energiahatékonyság éppen olyan fontos, mint a termelékenység és a megbízhatóság.
Az imageRUNNER ADVANCE C5035i modell energiafelhasználása pihenő üzemmódban rendkívül alacsony,
mely jelentős energia-megtakarítást eredményez. A készülék az alacsony energiafelhasználású pihenő
üzemmódból azonnal használható, majd újra visszakapcsolható pihenő üzemmódba” – mondta David
Sweetnam, a BLI európai kutatási és laborvezetője.

Szkenner kategóriában az alábbi két termék kapott „Kiváló teljesítmény” díjat:
•

Canon imageFORMULA P-150 hordozható szkenner

•

Canon’s CaptureOnTouch dokumentumbeolvasó szoftver

„A Canon imageFORMULA P-150 könnyen használható, és az általunk tesztelt, automata lapadagolóval
felszerelt hordozható szkennereknél jelentősen kisebb az ökológiai lábnyoma” - mondta Joe Ellerman, a BLI
tesztmérnöke.
A készülék külön szoftver telepítése nélkül könnyedén csatlakoztatható bármely laptophoz vagy asztali
számítógéphez, valamint ez a modell bizonyult a leggyorsabbnak a BLI által korábban tesztelt hordozható
szkennerek közül.
Az egyszerű kialakítása és intuitív szerkezete miatt elismerésében részesült a Canon CaptureOnTouch
beolvasó szoftver imageFORMULA P-150 és az imageFORMULA DR-2020U modellekkel alkotott csomagja is.
A szoftver hatékonyan segíti a dokumentumok gyors beolvasását, mivel lehetővé teszi több, gyakran használt
beolvasási profil létrehozását, valamint a profilbeállítások gyors és könnyed átállítását, miközben a célhely és
a fájlformátum változatlan marad.
„A CaptureOnTouch letisztult szerkezete révén a felhasználók a gombokat és a beállításokat egy lapról
választhatják ki anélkül, hogy különböző programok vagy beállítási ablakok között kellene navigálniuk” –
mondta Lisa Reider, a BLI szkennerekkel és környezeti hatásokkal foglalkozó vezető termékmenedzsere.
Buyers Laboratory
A Buyers Lab (BLI) már 48 éve vezető független, irodai felszereléseket tesztelő labor és üzleti fogyasztói tanácsadó. Azon kívül, hogy ők
adják ki az iparág legátfogóbb és legpontosabb tesztjelentéseit az irodai képfeldolgozó berendezésekről – amelyek mögött több havi
megfeszített, a BLI amerikai és angliai laborjaiban végzett tesztelés áll –, a cég kimerítő adatbázisokat állít össze másolók, nyomtatók,
faxgépek, szkennerek és multifunkciós termékek árairól és funkcióiról. A vállalat adatbázisában több mint 13.000 termék szerepel,
melyek megtalálhatók a BLI internetes enciklopédia-jellegű forrása, a bliQ részeként. Az előfizetők továbbá hozzáférhetnek a BLI elismert
laborteszt-jelentéseihez, első benyomás jelentéseihez, megoldásjelentéseihez, környezeti jelentéseihez, új cikkeihez és a gyártók
termékleírásaihoz, csakúgy, mint olyan értékes eszközökhöz, mint a termékkonfigurálás és a termék teljes birtoklási költségének
kalkulátora.
A BLI-vel kapcsolatos további információért hívja a +44 (0) 118 977 2000 telefonszámot, látogasson el a www.buyerslab.com címen
található weblapra, vagy küldjön e-mailt a info@buyerslab.com címre.

