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Με περισσότερα από 50 χρόνια εµπειρίας, η Canon 
είναι αφοσιωµένη στο να βοηθάει τις επιχειρή-
σεις να αξιοποιούν το πλήρες δυναµικό τους σε 
έναν ψηφιακό κόσµο µε ολοένα και περισσότερες 
απαιτήσεις. Από τις βασικές και γρήγορες υποδο-
µές που χρειάζεται κάθε επιχειρηµατίας έως τις 
πρωτοποριακές λύσεις για παρόχους υπηρεσιών 
εκτύπωσης που µεγιστοποιούν την παραγωγικότη-
τα, η τεχνογνωσία και οι βραβευµένες τεχνολογίες 
µας καλύπτουν κάθε ανάγκη: από οικιακά γραφεία 
και µικρές επιτραπέζιες συσκευές έως συστήµατα 
εκτυπώσεων µεγάλου µεγέθους και πιεστήρια 
µεγάλου τιράζ.

Η εκτενής σειρά λύσεων εξοπλισµού και λογισµι-
κού για µικρά γραφεία προσφέρει στους πελάτες 
µας τις βέλτιστες επιλογές, ειδικά σχεδιασµένες για 
τις δικές τους ανάγκες.

H Canon φροντίζει ώστε το δίκτυο των µεταπωλη-
τών και διανοµέων της να τροφοδοτεί την ελληνική 
αγορά µε τα τελευταία και πλέον προηγµένα συστή-
µατα εκτύπωσης της εταιρείας, ειδικά όσον αφορά 
τις µικρές επιχειρήσεις και τα άτοµα που εργάζονται 
από το σπίτι σε περιβάλλον SOHO.

Η Canon διαθέτει ένα εκτενέστατο χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων εκτυπωτών, που καλύπτουν κάθε ανά-
γκη, από πλευράς όγκου εκτυπώσεων, επιπλέον 
δυνατοτήτων σάρωσης και αντιγραφής και φορητό-
τητα, συνδυαζόµενα µε την κορυφαία ποιότητα, αλ-
λά και µεγάλη οικονοµία των αυθεντικών µελανιών 
της Canon. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν πάντοτε να 
συµβουλεύονται το online εργαλείο επιλογής εκτυ-
πωτή για να καταλήξουν στην επιλογή του βέλτιστου 
µοντέλου για τις δικές στους ανάγκες. 

Οι εκτυπωτές µας που προορίζονται κατεξοχήν για 
οικιακά και µικρά γραφεία ανήκουν στην οικογένεια 
συσκευών Canon PIXMA G Series, µε επαναγεµι-
ζόµενες δεξαµενές µελανιού MegaTank, η οποία 
διακρίνεται για την εξαιρετική οικονοµία αναλω-
σίµων, τα πλούσια χαρακτηριστικά, την ποιότητα, 
ταχύτητα αλλά και αξιοπιστία της. Πολύ σηµαντικό 

χαρακτηριστικό αποτελεί η συνδεσιµότητα Wi-Fi σε 
όλα τα µοντέλα της σειράς, η οποία επιτρέπει την 
εκτύπωση από οποιοδήποτε σηµείο του γραφείου, 
εύκολα και γρήγορα, από smartphone και tablet, 
χρησιµοποιώντας τη δωρεάν εφαρµογή της Canon 
ή το AirPrint της Apple.

Τα πολυάριθµα µοντέλα της σειράς που αποτελείται 
από εκτυπωτές µίας ή πολλαπλών λειτουργιών, 
διαθέτουν επιπλέον ευκολίες για τη βελτίωση της 
εργασίας εκτός του γραφείου, όπως σύνδεση µε 
Bluethooth, εκτύπωση και σάρωση µέσω Internet, 
χάρη στο PIXMA Cloud Link, σάρωση και ψηφιο-
ποίηση εγγράφων σε PDF και αποστολής τους σε 
Dropbox ή Google Drive και πολλές άλλες ευκολίες.

Οι συσκευές που ανήκουν στην οικογένεια συσκευ-
ών inkjet MAXIFY, διακρίνονται για τα πλούσια 
χαρακτηριστικά, την ποιότητα, ταχύτητα αλλά και 
αξιοπιστία τους. Επιτρέπουν την εκτύπωση από 
οποιοδήποτε σηµείο του γραφείου, εύκολα και γρή-
γορα, από smartphone και tablet, χρησιµοποιώντας 
τη δωρεάν εφαρµογή της Canon ή το AirPrint της 
Apple. Πλεονέκτηµά τους αποτελεί το λογισµικό 
Quick Toolbox της Canon, το οποίο επιτρέπει εύκο-

λη πρόσβαση σε όλες τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή 
από απόσταση. Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί 
το λογισµικό σάρωσης Scan Utility του δικού του 
επαγγελµατικού πολυµηχανήµατος και να διαµορ-
φώνει έναν φάκελο δικτύου για τη σάρωση εγγρά-
φων. Το αποµακρυσµένο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη που προσφέρει το Quick Toolbox επιτρέπει 
στον επαγγελµατία να ελέγχει την κατάσταση του 
εκτυπωτή, να ρυθµίζει υπηρεσίες cloud και να ε-
λέγχει τα αρχεία χρήσης.

Για επαγγελµατίες µε ιδιαίτερα µεγάλο όγκο ε-
κτυπώσεων, η Canon προτείνει την οικογένεια 
εκτυπωτών iSENSYS, η οποία υπερτερεί στην 
ταχύτητα αναπαραγωγής αντιτύπων και πολυσέλι-
δων εγγράφων, χάρη στην τεχνολογία laser. Εδώ 
η βαρύτητα µετατοπίζεται στην παραγωγικότητα για 
απροβληµάτιστες συνεχείς έγχρωµες ή ασπρόµαυ-
ρες εκτυπώσεις, πάντα µε προηγµένες δυνατότητες 
δικτύωσης και συνεργασίας µε φορητές συσκευές, 
αλλά και αξιοποίηση υπηρεσιών cloud.

Επιπλέον τα µοντέλα πολυλειτουργικών συσκευών 
iSENSYS χαρακτηρίζονται ως mobile print ready, 
που σηµαίνει προηγµένες δυνατότητες εκτύπωσης 
και σάρωσης µε smartphones και tablets για µι-
κρές εργασιακές οµάδες, για χρήση είτε µέσα από 
τοπικό ασύρµατο δίκτυο, ή µέσα από το cloud, µε 
την υποστήριξη των προτύπων Apple AirPrint και 
Mopria αλλά και µέσω της αποκλειστικής εφαρµο-
γής Canon PRINT Business app. Επιπλέον χάρη 
στην πλήρη συµβατότητα µε το ανοικτό πρότυπο 
Google Cloud Print, µπορεί ο πελάτης να τυπώνει 
από το PC ή την φορητή του συσκευή µέσω του 
cloud, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήµατος.

Οι επαγγελµατίες µπορούν να επωφεληθούν από 
την προσφορά µας, αγοράζοντας οποιονδήποτε 
επιλεγµένο εκτυπωτή Canon i-SENSYS, MAXIFY 
ή εκτυπωτή σειράς PIXMA G µέχρι τις 31 Δεκεµ-
βρίου 2020, πηγαίνοντας στο www.canon.gr/
officewarrantypromotion/ για να καταχωρήσουν 
την αγορά τους και να αποκτήσουν 3 χρόνια εγγύη-
ση στα προϊόντα τους.

Προσφέρετε εκτυπωτικές λύσεις που ξεχωρίζουν
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ολόκληρης της µονάδας. Μάλιστα, χάρη στις 
συνδέσεις Wi-Fi και Internet, πολλές εταιρείες 
εκτυπωτών µπορούν να ελέγχουν και να αποστέλ-
λουν αυτόµατα αναλώσιµα όταν ανιχνεύουν πως 
εξαντλούνται. 

Αυτό βέβαια απαιτεί συνδροµητική υπηρεσία, το 
κόστος της οποίας βασίζεται στον αριθµό σελίδων 

που εκτυπώνει η επιχείρηση. Πολλές µικρές επι-
χειρήσεις εξετάζουν την δυνατότητα αυτή, καθώς 
µπορεί να έρχεται µε κάποιο κόστος, αλλά εξοικο-
νοµεί χαµένο χρόνο µετακίνησης και downtime 
συσκευών στο ενδιάµεσο. 

Όγκος εκτυπώσεων
Οι περισσότεροι εκτυπωτές για SOHO χρήση δεν 

εµποδίζουν τη χρήση «ανεπίσηµων» δοχείων ή 
προσφέρουν «starter toners» που έχουν το ήµισυ 
της κανονικής χωρητικότητας. 

Οι έγχρωµοι εκτυπωτές αποδεικνύονται πιο α-
κριβοί, καθώς απαιτούν 4 δοχεία µελάνης. Είναι 
σύνηθες το κόστος αντικατάστασης των δοχείων 
µελάνης / toner να υπερβαίνει την τιµή αγοράς 


