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Canon imageRUNNER Advace DX C5760i
urządzenie DEMO przebieg poniżej 850 str.



Prędkość druku 60 str./min.



Prodkość skanowania/drukowania 270 str./min.



2 kasety po 550 ark., podajnik boczny na 100 ark.



DUPLEX – moduł druku dwusotronnego



DADF – automatyczny jednoprzebiegwy podajnik oryginałów
dwustronnych z funkcją wykrywania podwójnych pobrań na 200 ark.



skanowanie do Word, PowerPoint i przeszukiwalnego PDF



Wifi



Tonery C,M,Y na 60 000 str. każdy, czarny na 69 000 str.

CENA: 19 800 zł netto
Możliwość podapisania Umowy Serwisowej
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Wyróżniki C5760i































Tonery są zamknięte, pokrywa zaślepiająca dany toner otwiera się automatycznie po
tym, jak toner się skończy – wymiana tonerów „on the fly”
W standardzie jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na 200ark. z czujnikiem
pobierania podwójnych stron (zapobieganie zacięciom papieru i brakujących
zeskanowanych stron)
Prędkość skanowania 270 obrazów/minutę
skanowanie małych formatów np. paragonów czy wizytówek
Pomijanie pustych stron przy kopiowaniu i skanowaniu (regulacja czułości)
10,1” kolorowy panel dotykowy + klawiatura numeryczna w standardzie – interfejs
użytkownika z zaawansowaną personalizacją wyświetlacza (wybór ilości ikon, tła,
języka, tworzenie własnych ikon, Timeline)
Wireless LAN – w standardzie
W standardzie skanowanie do Word, PowerPoint i przeszukiwalnego PDF
W standardzie 2 sieci działające równocześnie: Wired/Wireless, Wired/Wired
Standardowa funkcja Forced Hold Printing- możliwość zdefiniowania na urządzeniu
polityki wstrzymywania wydruków, zarządzania swoją kolejką wstrzymanych prac na
pulpicie urządzenia, po identyfikacji kodem PIN lub kartą – podgląd pełnego
wstrzymanego dokumentu, zmiana opcji wykończeniowych, zwolnienie do druku lub
wykasowanie pracy.
Standardowo wydruk na kopertach z dwóch kaset i podajnika bocznego
Oryginalny Adobe PostScript3 (standard)
Zdalny panel (standard) - oprogramowanie do emulacji wyświetlacza urządzenia na
komputerze – zdalne korzystanie z funkcji urządzenia w komputerze
Dysk twardy 250GB (możliwość rozszerzenia o 1TB), RAM 4GB, dual procesor 1.75GHz
W standardzie 2 kasety – każda na 550ark
Obsługiwana gramatura z podajnika bocznego 52-300g/m2
W standardzie miejsce (box) na czytnik kart
Timeline (oś czasu) – miejsce na panelu urządzenia z historią ostatnio używanych
ustawień ukończonych zadań (historia użytkownika) – łatwe stworzenie na panelu
LCD przycisków z ulubionymi ustawieniami
Wybór języka na panelu LCD po zalogowaniu się do urządzenia (bardzo wygodne
rozwiązanie w firmach zatrudniających obcokrajowców).
Usunięcie zacięć, wymiana tonerów, pojemników na zużyty toner wspomagane
poprzez film wideo na panelu urządzenia
Universal Login Manager (standard) – rozwiązanie bez użycia serwera instalowane na
urządzeniu – umożliwia autoryzację użytkowników, raportowanie i personalizację
Bardzo niski pobór energii 1.6 kWh/tydzień (TEC)
McAfee Embedded Control – urządzenie jest chronione przed nielegalną zmianą
firmware oraz złośliwymi atakami
Integracja z SIEM (IT monitoring system)
Weryfikacja pod względem bezpieczeństwa podczas uruchamiania urządzenia (Root
of Trust)
Informacja na wyświetlaczu LCD dotycząca stopnia zużyciu tonerów w % (skok co 1%)
oraz ilości dni pozostałych do wymiany tonerów
Czujnik ruchu wybudzający urządzenie ze stanu uśpienia na odległość (regulacja
czułości z możliwością wyłączenia funkcji)
Podświetlenie podajnika dokumentów przypominające o zabraniu oryginałów z
podajnika po wykonanym zadaniu kopiowania
Bardzo łatwe drukowanie z urządzeń mobilnych (IOS oraz Android) przy wykorzystaniu
QR Code Direct Connection
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