
INTELIGENTNE I UNIWERSALNE KOLOROWE 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE* A4 
Z UNIWERSALNYMI OPCJAMI PODŁĄCZENIA
*Model C356P III* umożliwia wyłącznie drukowanie

Seria imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

Niewielkie, lecz wydajne kolorowe urządzenia A4, zaprojektowane z myślą o ochronie i usprawnieniu pracy w 
biurach o dużym natężeniu pracy.
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Seria imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

• Odpowiedni wybór dla małych grup – do postawienia na biurku lub 
podłodze

• Udoskonalone zabezpieczenia obejmują weryfikację systemu podczas 
uruchamiania, dane syslog dla integracji z systemami SIEM innych firm 

• Automatyczna aktualizacja certyfikatów chroni przed atakami 
złośliwego oprogramowania

• Funkcja Enhanced Home UI dostosowuje ustawienia użytkownika i 
przepływy pracy

• Dostęp do Internetu i drukowanie plików PDF za pomocą przeglądarki 
• Niewielka obudowa przypominająca konsolę z łatwością mieści się 

obok biurka
• Większa zgodność z urządzeniami przenośnymi, obsługa Wi-Fi w 

standardzie
• Technologie utrwalania, toner CS i innowacyjne funkcje trybu uśpienia 

zmniejszają ogólne zużycie energii

KILKA FAKTÓW
• Zakres szybkości druku monochromatycznego  

w formacie A4: 25–35 str./min
• Szybkość skanowania: 100 str./min

• Języki druku: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200

• Format: kolorowa, A4
• Maksymalna liczba kaset na papier: 4
• Ilość papieru: 2300 arkuszy
•  Opcje wykańczania: sortowanie, grupowanie, przesuwanie, 

zszywanie 
• Pojemność podajnika ADF: 100 arkuszy
• Typ podajnika ADF: płyta i DADF
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ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

*  Standardowe usługi obejmują zarządzenie 
urządzeniami i naprawę awarii

PODSTAWOWE

Wykonuj rutynowe czynności biurowe 
łatwo i bezpiecznie, wbudowane 
oprogramowanie, w tym UFOE, oraz 
usługi wsparcia zapewniają pełną 
obsługę i konserwację urządzeń* 

ULEPSZENIA

Większa wydajność dzięki ulepszeniom, 
takim jak opcje wykańczania i 
dodatkowe zabezpieczenia, np. usługa 
usuwania danych. Wybierz rozwiązania, 
które rozszerzą możliwości korzystania 
z chmury dzięki uniFLOW Online, 
w tym zaawansowane skanowanie 
bezpośrednio przy użyciu konta 
Google.

SKROJONE NA MIARĘ

Wybierz rozwiązania dostosowane do 
potrzeb firmy, eliminując obciążenia 
związane z zarządzaniem drukiem. 
Skontaktuj się z ekspertami firmy 
Canon, aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb klienta i 
opcji usług zarządzania.

OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

 BEZPIECZEŃSTWO:

•  W celu zwiększenia bezpieczeństwa weryfikacja systemu podczas 
uruchamiania sprawdza, czy nie zostały wprowadzone 
nieautoryzowane modyfikacje

• Funkcja syslog zapewnia dostęp do informacji o zabezpieczeniach 
w czasie rzeczywistym. Mogą być one analizowane za pomocą 
odpowiedniego systemu SIEM innej firmy

• Automatyczne rejestrowanie certyfikatów gwarantuje, że certyfikaty 
bezpieczeństwa są zawsze aktualne w całej flocie urządzeń.

• Funkcja szyfrowania dysków twardych jest obecnie standardem w 
przypadku urządzeń 3. edycji i automatycznie szyfruje dane 
przechowywane na dysku twardym jednostki centralnej

• Możliwość wyboru uwierzytelniania opartego na urządzeniu lub 
chmurze, bez konieczności stosowania dodatkowego serwera, 
dzięki uniFLOW Online Express

• Użytkownik może wyłączyć poszczególne funkcje, aby zapobiec 
nieautoryzowanemu dostępowi 

• Funkcja bezpiecznego drukowania gwarantuje poufność 
dokumentów 

• IPsec, filtrowanie portów i technologia SSL gwarantują prywatność i 
bezpieczeństwo informacji w sieci 

 WYGODNA OBSŁUGA:

• Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym, szybko reagującym, 
kolorowym ekranem dotykowym umożliwiającym obsługę w 
sposób znany ze smartfonów 

• Funkcja Enhanced Home UI zwiększa wydajność pracy poprzez 
zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika

• Ciche wykańczanie nie przeszkadza w pracy, co sprzyja zachowaniu 
wydajności pracowników 

• Zdalna diagnostyka i wsparcie pomagają zmniejszyć koszty 
poprzez skrócenie czasu przestoju i czasu poświęcanego na 
rozwiązywanie problemów związanych z IT 

• Wstrzymywanie zadań drukowania, przeglądanie ich i zmiana 
ustawień drukowania w urządzeniu umożliwiają osiągnięcie 
pożądanych rezultatów za pierwszym razem 

• Zdalne i scentralizowane zarządzanie flotą uproszcza zarządzanie 
urządzeniami przez obsługę IT

 KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA:

• Niewielka obudowa przypominająca konsolę z łatwością mieści się 
obok biurka

• Urządzenie ma niewielkie wymiary dzięki prostemu układowi 
podzespołów oraz udoskonalonemu mechanizmowi kontroli 
odchylenia ITB

• Elementy zespołu utrwalającego zostały zmniejszone
• Mniej ograniczeń dotyczących lokalizacji umożliwia optymalne 

dopasowanie do środowisk biurowych

 ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI:

• Udoskonalona obsługa rozwiązań przenośnych umożliwia 
dynamiczną pracę

• Większa kompatybilność z urządzeniami przenośnymi, obsługa 
Wi-Fi w standardzie i możliwość bezpośredniego drukowania z 
urządzeń, takich jak smartfony i tablety

• Funkcja BLE importuje miejsca docelowe z książki adresowej 
urządzenia przenośnego i przesyła do drukarki ustawienia, takie jak 
temat i treść wiadomości e-mail

• Funkcja NFC w urządzeniach przenośnych i aplikacja Canon PRINT 
Business umożliwiają użytkownikom drukowanie i wybieranie 
drukarek z poziomu smartfona

• Możliwość zmieniania ustawienia mobilnych zadań drukowania 
dzięki liście w panelu sterowania urządzenia lub dzięki funkcji 
zdalnego wznawiania drukowania w aplikacji Canon PRINT Business

• Obsługa Mopria® / Google Cloud Print

 ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ:

• Ścisła integracja z rozwiązaniem uniFLOW Online Express – 
opartym na chmurze systemem zarządzania danymi wyjściowymi, 
który zapewnia rozbudowane możliwości śledzenia i raportowania z 
poziomu centralnego systemu internetowego

• Współpraca z aplikacjami biznesowymi i zewnętrznymi systemami 
w chmurze 

• Platforma MEAP firmy Canon umożliwia optymalizację procesów 
poprzez integrację z szerokim zakresem wydajnych rozwiązań 
dotyczących zarządzania dokumentami, rejestrowaniem obrazu i 
drukiem, takich jak uniFLOW*

3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji to seria intuicyjnych drukarek wielofunkcyjnych, które usprawniają pracę, jednocześnie zapewniając Twojej firmie maksymalne bezpieczeństwo. 
Zunifikowana platforma oprogramowania układowego (UFP) zapewnia dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, co daje użytkownikom większą wygodę korzystania z całej gamy produktów.

* Brak w standardzie


