
CONNECT SECURELY, TRANSFORM DIGITALLY
INNOVATIEVE SCANTECHNOLOGIE EN SLIMME SOFTWARE GAAN HAND IN HAND

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie

CLOUDCONNECTIVITEIT

DUURZAAMHEID

De toekomst van het bedrijfsleven is digitaal. Canon imageRUNNER ADVANCE DX is een nieuwe generatie slimme 
multifunctionele printers die zijn ontworpen om elke stap van uw digitale transformatie te ondersteunen en te versnellen. 
Met Canon imageRUNNER ADVANCE DNA als basis gaan geavanceerde technologie en software hand in hand om 
contentgerichte workflows te digitaliseren, automatiseren en optimaliseren.

De imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie van Canon biedt slimme en veilige multifunctionele A4-kleurenprinters met 
All-in-One tonercartridges voor maximale productiviteit, minimale kosten en bescherming van documenten en apparaten 
met 360°-beveiliging. Innovatieve scantechnologie digitaliseert documenten snel, in nauwkeurige details, terwijl uniFLOW 
Online Express (uFOE)-cloudsoftware (nu standaard) verbeterde cloudconnectiviteit en gecentraliseerd beheer van 
apparaten biedt. Het compacte ontwerp biedt flexibiliteit en bespaart ruimte, waardoor het een geschikte optie is voor 
kantoren met hoge productiviteitseisen en kleine voetafdruk.

BEVEILIGING

PRODUCTIVITEIT VEELZIJDIG 
ONTWERP



imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

  CLOUDCONNECTIVITEIT 

• Documenten scannen en afdrukken vanaf elke locatie 
met verbeterde cloudconnectiviteit, aangeboden met 
herbruikbare printformaten voor gebruiksgemak 

• uniFLOW Online Express is standaard meegeleverde 
cloudgebaseerde software. Het biedt één geïntegreerde 
oplossing om de apparaatbeveiliging te verbeteren en 
printbeheer te vereenvoudigen

• Het MEAP-platform van Canon optimaliseert processen 
door integratie met beheeroplossingen voor het 
scannen en printen van documenten en diverse 
toepassingen zoals uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, 
Universal Print en Canon PRINT Business

  BEVEILIGING

• Waarborg vertrouwelijkheid en beveiliging van 
informatie binnen het netwerk met IPsec- en 
firewallfunctionaliteit

• Stel apparaatverificatie, dubbele authenticatie en 
beperkingen voor apparaatfuncties in voor zowel 
printer- als cloudgebaseerde beveiligingsmaatregelen

• Gecodeerd PDF-scannen garandeert 
documentbeveiliging tijdens het scannen

• Upgrade naar uniFLOW Online* voor verbeterde 
beveiliging van printen, mobiel printen en gastprinten 
vanaf elke machine

• Dankzij de verbeterde cloudconnectiviteit kunt u gezamenlijk 
vanuit iedere locatie documenten openen, met herbruikbare 
formaten voor eenvoudige verwerking

• Nauwkeurig scannen met hoge snelheid wordt eenvoudiger 
door het innovatieve nieuwe papierinvoermechanisme en het 
vlekbestendige glas van Canon

• Efficiënte automatisering van workflows betekent dat 
documenten intuïtief worden gescand, doorzocht en 
opgeslagen met toepassingen zoals OneDrive, SharePoint, 
Concur en Dropbox

• McAfee Embedded Control-software en andere 
beveiligingsfuncties bieden volledige gemoedsrust en 
360-graden bescherming van document, netwerk en printer

• Vereenvoudigd printbeheer is mogelijk dankzij centraal 
beheerde printinstellingen en analyse van het gebruik via 
native uniFLOW Online Express (uFOE)

• Stille werking van de documentinvoer (ADF), laag 
energieverbruik en lagere uitstoot zorgen voor lagere 
belasting van het milieu

• Eenvoudig onderhoud met de all-in-one tonercartridge
• Opties voor plaatsing op een balie of op de vloer, zodat deze 

geschikt zijn voor elke ruimte

ALLES OP EEN RIJTJE
• Type: Kleur A4
• Papierinvoercapaciteit (max.): 2.090 vel 
• Opwarmtijd: 4 seconden of minder
• Nabewerkingsopties: sorteren, groeperen, 

offset*, nieten* (*alleen beschikbaar bij C477iZ)
• Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, 

JPEG en XPS

• Printsnelheid: 47 ppm (A4)
• Scansnelheid: 190 ipm (A4)

• Printtalen: UFR II, PCL6, Adobe® 
PostScript 3™

• Printresolutie: 600 x 600 tot 1,200 x 1,200 
(gelijkwaardig)

BASIS

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

UITGEBREID

Verhoog de prestaties 
met verbeteringen zoals 
nabewerkingsopties en extra's 
voor beveiliging, bijvoorbeeld Data 
Removal Service. Kies oplossingen om 
cloudmogelijkheden uit te breiden met 
uniFLOW Online, waaronder direct 
met uw Google-account geavanceerd 
scannen.

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.

SOFTWAREHARDWARE

DIENSTEN

• De combinatie van Verify-systeem bij het opstarten en 
de McAfee Embedded Control-software zorgt ervoor 
dat de functionaliteit van het apparaat nooit wordt 
aangetast door malware of manipulatie van firmware

  PRODUCTIVITEIT 

• Snel scannen op hoge kwaliteit met 190 ipm (A4) met 
uitgebreide connectiviteitsopties

• Geautomatiseerde scan-, opslag- en zoekworkflows 
verhogen de efficiëntie en verminderen menselijke 
fouten 

• Tools voor apparaatbeheer, zoals iWEMC, bieden 
gecentraliseerde controle over het machinepark en 
printbeheer

• Automatische verwijdering van lege pagina's bij het 
scannen minimaliseert de verwerkingstijd

• Herbruikbare formaten, automatische bestandsnamen 
uit barcodegegevens, Office-formaatconversies en 
cloud- en apparaat-OCR met IRIS maken een 
eenvoudige bediening en snelle documentverwerking 
mogelijk

• Minder uitvaltijd dankzij de eenvoudige vervanging van 
de All-in-One tonercartridge, waardoor continu gebruik 
mogelijk wordt gemaakt

• Geschikt voor kantoren met hoge productiviteitseisen, 
zoals overheidsinstellingen, advocatenkantoren en 
vastgoedmakelaars.

OPMERKING – bepaalde functies zijn alleen ingeschakeld bij de combinatie van iR ADV DX en uniFLOW Online
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  DUURZAAMHEID

• Bewerk printinstellingen op apparaatniveau voor 
nauwkeurige scanuitvoer

• Technologieën als digitale registratie en een soepele 
interne ADF-structuur zorgen voor een stille werking 
en minder geluid van het papier bij het scannen 

• Geautomatiseerde en gedigitaliseerde processen 
minimaliseren het gebruik van papier voor een 
papierloos kantoor

• Minder afval dankzij scannen op hoge kwaliteit, 
inclusief digitaal rechtzetten en geavanceerd 
vlekbestendig glas

  VEELZIJDIG ONTWERP

• Opties voor plaatsing op een balie of op de vloer 
bieden extra flexibiliteit

• Volledige beveiligingsfunctionaliteit zonder dat er een 
extra aansluiting nodig is dankzij ingebouwde functies 
zoals de IC-kaartlezer voor gebruikersverificatie

• Het compacte ontwerp maakt het apparaat geschikt 
voor kantoren met kleine voetafdruk

*uniFLOW Online is beschikbaar als een Device Based Cloud-abonnement voor beheeroplossingen voor het scannen en printen van documenten. Op basis van zakelijke behoeften kunnen gebruikers upgraden naar 
uniFLOW Online om toegang te krijgen tot een reeks geavanceerde voordelen, waaronder: verbeterde beveiliging met gebruikersverificatiemethoden; gepersonaliseerde workflows voor een hogere productiviteit; 
minder verspilling door taken op de printer vrij te geven; een intuïtief clouddashboard om real-time gegevens te benutten; meer controle over toegang en gebruik om de printkosten te verlagen


