طابعة عالية السرعة بنفث الحبر.
متوفرة اآلن لألوراق.
الفئة Océ VarioPrint i-Series

عالية اإلنتاجية ومتعددة
المزايا للتطبيقات المدرة
لألرباح
مجموعة طابعات باأللوان تعمل بتقنية نفث الحبر مبتكرة
وعالية اإلنتاجية وتُغذى بالورق تجمع بين جودة الطباعة
المذهلة واإلنتاجية العالية لتقنية نفث الحبر ومرونة
وسائط الطباعة بخاصية قص الورق.

تقنية نفث الحبر المشهود لها من Océ

االبتكار بتقنية مشهود لها

يتضمن نظام نفث الحبر المبتكر مجموعة كبيرة من تقنيات
 Canonالمشهود لها بأنها تمنحك طباعة عالية الجودة على
مجموعة كبيرة من الوسائط .يمكن ترقية نظامها المرن بسهولة
باستخدام وظائف إضافية.

أقصى مرونة في التطبيق

تجمع الفئة  VarioPrint i-Seriesالفعالة من حيث التكلفة
والعالية اإلنتاجية بين طابعات باأللوان وباألبيض واألسود
على نظام واحد للطباعة وتتيح فرص عمل شاملة ومدرة للربح
بفضل الجودة العالية والطباعة الفعالة من حيث التكلفة عبر
مجموعة متنوعة من تطبيقات الطباعة – بد ًءا من المطبوعات
الترويجية حتى التواصل عبر الرسومات.

نظام التجفيف المبتكر
يمنع التموج ويقدم مخرجات مكدسة
عالية الجودة.

طباعة قليلة التكاليف باأللوان وباألبيض واألسود على نظام واحد
تقدم باستمرار سرعات رائعة تصل إلى  304ورقات مقاس A4
في الدقيقة على مجموعة متنوعة من الوسائط
طباعة ما يصل إلى مقاس  B3( 500 × 350مم)
ما يصل إلى  12در ًجا مختلفًا للورق

الحبر المحسن
يقلل من تشوهات الورق ويتيح
إمكانية الحصول على مطبوعات
فائقة الجودة على مختلف الوسائط

سير عمل تلقائي للحصول على إنتاجية شاملة
لمسات نهائية داخلية (إنشاء الكتيبات والتثقيب وما إلى ذلك)
التحكم الذكي والتلقائي في الجودة

الصيانة التلقائية
تنظف رؤوس الطباعة عند الحاجة
من دون تدخل مسبق

أقصى إنتاجية شاملة

يجتمع سير العمل التلقائي تما ًما والتشغيل السلس
والموثوقية القوية لتقديم إنتاجية سريعة متواصلة من
دون انقطاع بسرعات رائعة .يضمن نظام التجفيف
السريع الحائز على براءة اختراع وانخفاض أوقات
التشغيل وإضفاء اللمسات النهائية ،فضالً عن التشغيل
السريع الحصول على أقصى إنتاجية شاملة.

ضمان الجودة من البداية إلى النهاية

من خالل التحكم في حجم القطرة ،يمكنك تحسين جودة
الطباعة بمستوى  1200نقطة لكل بوصة .تكتشف
وحدة "المراقبة" تلقائيًّا أي أوراق يمكن أن تعطل
اإلنتاج وتزيلها من خالل درج علوي .تخضع فوهات
رأس الطباعة للمراقبة باستمرار ويتم تعويضها تلقائيًّا
في حاالت التعطيل للحصول على نتائج ذات عالية في
كل مرة.

معالجة وسائط تتسم بالتنوع والمرونة

باستخدام تقنية  ،iQuariusيمكنك االستمتاع بنتائج
ممتازة على مجموعة متنوعة من الوسائط يصل
مقاسها إلى  ،B3بما في ذلك المعالجة بنفث الحبر
والتغليف بنفث الحبر ورزم األوفسيت المغلفة وغير
المغلفة .تمزج األوراق المختلفة ضمن المهام أو بينها
بسهولة .يضمن نظام التغذية بالورق المفصول بالهواء
الحصول على إدخال موثوق من أدراج الورق عالية
السعة وكذلك التبديل السلس وعالي اإلنتاجية بين
الوسائط المختلفة ،في حين أن سير الطباعة عالي
السرعة والسلس يحافظ على سالمة األوراق ويجعلها
مستوية أثناء النقل.

التغذية بالورق
بمساعدة الهواء
تضمن اإلدخال المرن
والموثوق من كل أدراج
الوسائط في أي مزيج

التحكم في إدخال الورق
يكتشف تلقائيًّا الوسائط
التي يمكن أن تعطل
اإلنتاج ويزيلها

ColorGrip
تتيح الطباعة على
مجموعة متنوعة من
الوسائط

التحكم الدقيق في الورق
يضمن الحصول على
أقصى جودة للطباعة

التحكم في الجودة داخليًا
يوفر اكتشاف تعطل
الفوهات في الوقت
الفعلي أثناء الطباعة
ويتيح إمكانية إصالحه

اللمسات النهائية
الداخلية
تقدم مستندات كاملة

مصممة للمستقبل

اندماج سهل في سير العمل

ال تستطيع الطابعة Océ VarioPrint i-Series
معالجة تطبيقات اليوم الملحة بسهولة فحسب ،بل توفر
أيضًا المرونة واإلنتاجية الرائدة في الصناعة التي توفر
مسار التطور إلى المستقبل .وسواء أكنت تنتقل إلى المهام
القصيرة أو المستندات المخصصة أو حلول التقارير
الفنية أو المستندات أحادية اللون ذات اللون المحسن ،فإن
الطابعة  VarioPrint i-Seriesجاهزة لمساعدتك على
التوسع في عملك مع التطبيقات الجديدة
والعمالء الجدد.

يمكن دمج  VarioPrint i-Seriesالمزودة بوحدة
التحكم  PRISMAsyncبسهولة في مجموعة متنوعة
من عمليات سير العمل  -وتؤدي أدا ًء جيدًا في البيئات
المزودة بمنتجات imagePRESS
و Océ VarioPrintوOcé ColorStream
و Océ ProStreamمن .Canon
استنادًا إلى أكثر من  25عا ًما من الخبرة في تطوير
وحدات التحكم في البيانات المتغيرة عالية السرعة،
تدعم وحدة التحكم المتطورة هذه أحدث التطورات
في طباعة  Adobe PDFو ،AFP/IPDSبما في
ذلك  PDF-Xو PDF/VTو AFP/IPDSمع دعم
 IS/3الكامل .تتكامل مع PRISMAprepare
 PRISMAproductionوتوفر الدعم لتنسيقات
متخصصة إضافية ،بما في ذلك  PCL 6و LCDSو
 VIPPو PPMLواالتصال بالمضيف الذي يتضمن
.IBM z/OS
للحصول على حل شامل متكامل ،توفر Canon
 Professional Servicesطريقة العمل واالستشارة
المتعلقة باأللوان لضمان االندماج السهل والسلس في
عملك ،فضالً عن تمكين مجموعة متنوعة من التطبيقات
من أجل التطور في المستقبل.
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