
Program monitorujący PRINTFLEET
 Automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych, oraz serwisu
 Automatyczne zgłaszanie uszkodzeń
 Automatyczne podawanie stanu licznika

Program kliencki eKONTAKT
 składanie i sprawdzanie realizacji zleceń i zamówień serwisowych

DANE
FINANSOWE

DANE TECHNICZNE
(w standardzie)

OPROGRAMOWANIE

 Uni� ow express
 Program monitorujący PRINTFLEET
 Dwie sieci w standardzie standard Ethernet oraz WiFi
 Program antywirusowy McAfee,
 Program OCR do MS Word, PowerPoint, PDF/A
 RADF, Szafka
 2 × kaseta na 550 arkuszy
 Szybkość druku 26 str./min
 Pamięć RAM 3,5 GB, dysk 256 GB (SSD)
 Skanowanie do e-mail, FTP
 Większe bezpieczeństwo:

Dostęp do urządzenia po uwierzytelnieniu PIN-kodem
lub kartą zbliżeniową

 Kontrola kosztów:
Śledzenie ilości oraz kosztów kopii/wydruków, skanów z podziałem na użyt-
kowników, departamenty i urządzenia. Raporty, wykresy zgodnie z MPK z 
przypisanymi cenami kopii/wydruków. 

 Skanowanie do chmury — Google Drive™ do e-mail

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

CANON C3826i
wielofunkcyjne urządzenie kolorowe
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handlowy@biuroinnowacje.pl
Tel.: 22 185 55 25

Inteligentne, szybkie (26 str/min), kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 
A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów. Urządzenie Canon C3826i 
z oprogramowaniem UNIFLOW online express to doskonałe rozwiązanie dla 
tych, którzy poszukują wysokiej klasy urządzenia, a dodatkowo chcieliby 
kontrolować koszty oraz stawiają na bezpieczeństwo (McAfee) i wygodne 
skanowanie z OCR.

 Czas trwania umowy 36 miesięcy

 Czynsz dzierżawny 209,00 PLN netto

 Koszt strony kolor 0,16 PLN netto

 Koszt strony mono 0,025 PLN netto

URZĄDZENIE Z WiFi
OCR I PROGRAMEM
ANTYWIRUSOWYM
CANON C3826
wielofunkcyjne urządzenie kolorowe
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Inteligentne, szybkie (26 str/min), kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 
A3 do wydajnego przetwarzania dokumentów. Urządzenie Canon C3826i 
z oprogramowaniem UNIFLOW online express to doskonałe rozwiązanie dla 
tych, którzy poszukują wysokiej klasy urządzenia, a dodatkowo chcieliby 
kontrolować koszty oraz stawiają na bezpieczeństwo (McAfee) i wygodne 
skanowanie z OCR.

URZĄDZENIE Z W
OCR I PROGRAMEM
ANTYWIRUSOWYM


