VYSOKORYCHLOSTNÍ
INKOUSTOVÁ TISKÁRNA.
NYNÍ ZAOSTŘENA NA LISTY.
Řada Océ VarioPrint i-Series

PRODUKTIVNÍ
VŠESTRANNOST
PRO
NÍZKONÁKLADOVÉ
POUŽITÍ
Řada inovativních velkoobjemových
barevných inkoustových tiskáren
s podáváním archů, která v sobě spojuje
revoluční kvalitu tisku, produktivitu
inkoustových tiskáren a různé možnosti
médií pro tisk na řezané listy.

Prověřená inkoustová technologie Océ

INOVACE S PROVĚŘENOU
TECHNOLOGIÍ
Inovativní inkoustový systém využívá
celou řadu osvědčených technologií
od společnosti Canon, které zajišťují
vysoce kvalitní tisk na pestrou paletu
médií. Flexibilní architekturu tohoto
řešení lze snadno modernizovat pomocí
doplňkových funkcí.

VYSOCE FLEXIBILNÍ POUŽITÍ
Řada VarioPrint i-Series přináší
nízkonákladovou a produktivní
kombinaci černobílého a barevného
tisku v rámci jedné platformy.
Otevírá tak široké pole výhodných
obchodních řešení pro vysoce kvalitní
nízkonákladový tisk napříč nejrůznějšími
tiskovými aplikacemi – od transakčních
dokumentů až po grafická sdělení.

Inovativní sušicí systém
potlačuje vlnitost
a poskytuje kvalitní
stohovaný výstup.

Nízkonákladový barevný i černobílý tisk
v rámci jedné platformy
Konzistentní špičková rychlost až
304 obrázků formátu A4 za minutu na
širokou škálu médií
Tisk až do formátu B3 (350 × 500 mm)
Až 12 různých zásobníků papíru
Automatizované komplexní workflow
Vřazená kompletace (tvorba brožur,
perforování atd.)
Důmyslná a automatizovaná kontrola
kvality

Optimalizovaný
inkoust minimalizuje
deformace papíru
a umožňuje tisknout
ve špičkové kvalitě na
různá média

Automatická údržba
zajišťuje čištění
tiskových hlav, když
je to potřebné, bez
zásahu obsluhy

MAXIMÁLNÍ KOMPLEXNÍ
PRODUKTIVITA

VYSOKÁ KVALITA OD
ZAČÁTKU DO KONCE

Spojení komplexního
automatického workflow, intuitivní
obsluhy a vysoké spolehlivosti
zaručuje rychlý nepřerušovaný
výstup s výjimečnou rychlostí
tisku. Patentovaný systém
rychlého schnutí, zkrácené časy
přípravy a dokončování a rychlé
spuštění maximalizují komplexní
produktivitu.

Díky kontrole velikosti kapiček
máte možnost optimalizovat
kvalitu tisku a dosáhnout tak
vjemu rozlišení 1 200 dpi. „Hlídací“
jednotka automaticky detekuje
a vyřazuje všechny archy, které
by mohly narušit produkci, a
odděluje je do horního zásobníku.
Probíhá také stálé monitorování
trysek tiskové hlavy a selhání jsou
automaticky kompenzována pro
zajištění trvale kvalitních výsledků.

VŠESTRANNÁ
A FLEXIBILNÍ PRÁCE
S MÉDII
Díky technologii iQuarius
získáte vynikající výsledky až
do formátu B3 na široké škále
médií, které zahrnují papíry
připravené pro inkoustový tisk,
papíry s inkoustovou úpravou,
ofsetové papíry s povrchovou
vrstvou a bez povrchové úpravy.
Různé papíry můžete snadno
kombinovat v rámci jedné úlohy
nebo mezi různými úlohami.
Oddělování papíru vzduchem
zajišťuje spolehlivé podávání
z vysokokapacitních zásobníků
a plynulý produktivní přechod
mezi různými médii. Bezešvý
vysokorychlostní tiskový pás drží
listy papíru bezpečně na jejich
místě ve vodorovné pozici během
přepravy.

Podávání papíru
podporované
vzduchem
zajišťuje flexibilní
a spolehlivý
vstup ze všech
zásobníků médií
v libovolné
kombinaci

Řízení
vstupu listů
automaticky
detekuje
a vyřazuje
média, která by
mohla přerušit
produkci

Funkce
ColorGrip
umožňuje tisk
na širší škálu
typů médií

Přesné řízení
listů zajišťuje
maximální
kvalitu tisku

Vřazená
kontrola
kvality nabízí
v reálném
čase detekci
a nápravu
selhání trysek
během tisku

Vřazená
kompletace
vytváří
kompletní
dokumenty

VYTVOŘENA PRO
BUDOUCNOST

HLADKÁ INTEGRACE
PRACOVNÍHO PROCESU

Řada Océ VarioPrint i-Series nejen
snadno zvládne současné náročné
aplikace, ale také nabízí nejlepší
flexibilitu a produktivitu v odvětví,
které vytváří cestu pro budoucí růst.
Ať už přecházíte na nízkonákladový
tisk, přizpůsobené dokumenty,
řešení typu „white paper“ nebo
jednobarevné dokumenty
vylepšené barvami, řada VarioPrint
i-Series je připravena pomoci vám
rozšířit podnikání o nové aplikace
a nové zákazníky.

Řadu VarioPrint i-Series, která je
řízena kontrolérem PRISMAsync,
je možné hladce integrovat do
různých pracovních procesů –
dobře se osvědčí v prostředích
s produkty Canon imagePRESS,
Océ VarioPrint, Océ ColorStream a
Océ ProStream.
Tento nejmodernější kontrolér je
založený na více než 25 letech
zkušeností v oblasti vývoje
vysokorychlostních kontrolérů
proměnných dat. Podporuje
nejnovější inovace v tisku
formátů Adobe PDF a AFP/
IPDS, včetně standardů PDF-X,
PDF/VT a AFP/IPDS s plnou
podporou IS/3. V kombinaci
se softwarem PRISMAprepare
a PRISMAproduction zajišťuje
podporu dalších specializovaných
formátů, jako jsou PCL 6, LCDS,
VIPP, PPML, a hostitelského
připojení včetně IBM z/OS.
Pro zajištění úplného a komplexního
řešení nabízí služby Canon
Professional Services konzultace
v oblasti obchodního procesu
a barev. Umožňuje tak hladké a
bezproblémové propojení s vaším
podnikáním a nabízí širokou škálu
aplikací pro budoucí růst.
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