
 

imageRUNNER ADVANCE DX C5860i  

De imageRUNNER ADVANCE DX C5860i maakt onderdeel uit van de imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie. Deze 
intelligente, multifunctionals verhogen de productiviteit door verbeterde documentworkflows en intuïtief 
gebruiksgemak, terwijl de beveiliging van uw gegevens behouden blijft. Dit maakt ze een onmisbaar onderdeel van 
moderne werkomgevingen. 

 

Highlights imageRUNNER ADVANCE DX C5860i: 
• Printsnelheid: 60 pagina’s per minuut (zwart-wit / 

kleur) 
• Toegevoegde waarde door standaardisatie zoals 

single-pass DADF, kaartlezerbox, WIFI, versleuteling en 
verwijdering van harde schijf, versleutelde overdracht 
van printopdrachten, versleutelde PDF's, 
handtekening van apparaat en gebruiker, beveiligd 
watermerk, McAfee embedded besturingssoftware, 
universele login manager, PDF / XPS, RSOK, UFRII / 
PCL / PS, bewegingssensor, scannen naar Word en 
PowerPoint 

• Geavanceerde afwerkingsopties zoals nieten zonder 
nietjes 

• Meer gebruiksgemak dankzij een groot 
kleurentouchscreen 

• Mediaondersteuning tot 300 g / m2 

  

Optimaliseer documentworkflows 
Niet alleen de intuïtieve gebruikersinterface met een groot, aanpasbaar kleurentouchscreen, maar ook de snelle scanfunctie 
voor het gemakkelijk vastleggen van papieren documenten maken de modellen van deze serie een onmisbaar onderdeel 
van de moderne kantooromgeving. Deze systemen ondersteunen ook mobiel werken en geven werknemers de 
mogelijkheid om onderweg documenten vast te leggen, af te drukken en toegang te krijgen tot verschillende 
cloudapplicaties. De duplex documentinvoer maakt dubbelzijdig scannen en converteren van documenten naar 
doorzoekbare PDF-, Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden mogelijk. 

Bescherm vertrouwelijke gegevens 
Onze imageRUNNER ADVANCE DX-generatie wordt gekenmerkt door een uitgebreide systeem-, netwerk- en 
documentbeveiliging, die standaard bij de levering is inbegrepen. Een hoogtepunt van deze reeks is het 
gemeenschappelijke firmwareplatform, waarmee u uw apparaten altijd up-to-date kunt houden. Dit garandeert een 
uniforme gebruikerservaring. 

Kostenbeheersing - eenvoudig en betrouwbaar 
De Remote Operators Software Kit (standaard) biedt toegang tot de gebruikersinterface van het systeem vanaf een pc en 
draagt zo bij aan snellere probleemoplossing door diagnose op afstand. Naast automatisch tonerbeheer en meterstanden 
biedt het imageRUNNER ADVANCE-portfolio een aantal andere tools om de totale printkosten te controleren en te 
optimaliseren. 

 

   
  



 

Betrouwbare resultaten 
De betrouwbaarheid van Canon-systemen en de printtechnologie zorgen voor hoogwaardige prints en scans die voldoen 
aan de eisen van drukke afdelingen. De V²-beeldtechnologie (Vivid & Vibrant) zorgt voor indrukwekkende documenten die 
zich onderscheiden van de massa en biedt een consistent uitstekende kleurkwaliteit op een breed scala aan printmedia. 

Milieubewust 
Geavanceerde technologieën, CS-toner en innovatieve slaapstandfuncties verminderen het totale energieverbruik. Door het 
nieten zonder nietjes, dubbelzijdig en veilig afdrukken en de mogelijkheid om afdruktaken te stoppen, ze in een voorbeeld te 
bekijken en de instellingen op het apparaat te wijzigen, kan verspilling tegen worden gegaan. 

 


