HIGH SPEED INKJET
NU PÅ PÅ ARK

Océ VarioPrint i-serien

PRODUKTIV
ALSIDIGHED TIL
INDBRINGENDE
APPLIKATIONER
En innovativ, high-volume farveinkjet
arkproduktionsserie, der kombinerer
banebrydende printkvalitet
med inkjet-produktiviteten og
mediefleksibiliteten ved print af
afskårede ark.

Gennemprøvet Océ inkjet-teknologi
Omkostningseffektivt farve- og sort/
hvid-print på en enkelt platform
Konsekvent imponerende
produktionshastigheder på op til
304 A4-print/min. på et bredt udvalg
af medier
Print op til B3-format (350 x 500 mm)
Op til 12 forskellige papirmagasiner
Automatiseret workflow sikrer
produktivitet fra start til slut
Indbygget efterbehandling
(foldere, perforering osv.)
Smart og automatiseret kvalitetskontrol

INNOVATION MED
GENNEMPRØVET TEKNOLOGI
Det innovative inkjet-system indeholder
en række gennemprøvede Canonteknologier til højkvalitetsprint på en lang
række medier. Den fleksible arkitektur
kan nemt opgraderes med yderligere
funktioner.

STORT UDVALG AF
APPLIKATIONER
VarioPrint i-serien kombinerer
omkostningseffektivt og produktivt
sort/hvid- og farvesider på én
enkelt printplatform, hvilket åbner
for en lang række indbringende
forretningsmuligheder for
omkostningseffektivt print i høj kvalitet
på tværs af en bred vifte af applikationer
– fra transaktionsdokumenter til grafisk
kommunikation.

Innovativt tørresystem
fjerner bølgedannelse
og leverer
kvalitetsstablet output.

Optimeret
blæk minimerer
skævvridning af
papiret og giver
førsteklasses
kvalitetsprint på en
række forskellige
medier.
Automatisk
vedligeholdelse
renser printhovederne
efter behov uden en
operatørs indgriben.

MAKSIMAL
PRODUKTIVITET FRA
START TIL SLUT
Et komplet, automatiseret
workflow, intuitiv betjening og
robust driftssikkerhed giver
hurtig og uafbrudt produktion
med imponerende hastigheder.
Et patenteret system til hurtig
tørring, kortere opsætnings- og
efterbehandlingstider og en hurtig
opvarmningstid sikrer maksimal
produktivitet igennem hele
workflowet.

KVALITETEN ER SIKRET
FRA START TIL SLUT

ALSIDIG OG FLEKSIBEL
MEDIEHÅNDTERING

Ved at regulere dråbestørrelsen
kan I optimere printkvaliteten
med et niveau på 1200 dpi. En
"overvågningsenhed" registrerer
automatisk og renser alle ark, der
kan afbryde produktionen, via
en topbakke. Printhoveddyserne
overvåges også konstant, og der
kompenseres automatisk for fejl
for at sikre kvaliteten hver eneste
gang.

Med iQuarius-teknologi kan I få
glæde af fremragende resultater
på en lang række medier op til
B3-format, herunder inkjetbehandlet, inkjet coated,
offset ikke-coated og offsett
coated papir. Bland nemt
forskellige papirtyper i
samme job eller mellem job.
Luftadskillelsessystemet
sikrer pålidelig fremføring fra
papirbakkerne med høj kapacitet
samt ubesværet skift mellem
forskellige typer af medier, mens
et hurtigt printerbælte holder
arkene på plads og flade under
transport.

Luftassisteret
papirfremføring
sikrer fleksibel,
pålidelig
fremføring fra
alle mediebakker
uanset
kombination.

Kontrol af
indføringsark
registrerer
og fjerner
automatisk
medier, der
kan afbryde
produktionen.

ColorGrip gør
det muligt at
printe på en
bredere vifte af
medier.

Nøjagtig
arkkontrol
sikrer den
bedste
printkvalitet.

Intern
kvalitetskontrol
byder på
registrering og
rettelse i realtid
af fejl på dysen
under print.

Integreret
efterbehandling
leverer færdige
dokumenter.

BYGGET TIL FREMTIDEN
Océ VarioPrint i-serien klarer
ikke kun krævende applikationer
helt uden besvær. Den tilbyder
desuden den største fleksibilitet
og bedste produktivitet i branchen
og er et redskab til fremtidig
vækst. Uanset om I skifter til
mindre oplag, personaliserede
dokumenter, white paper-løsninger
eller farveforbedrede monokrome
dokumenter er VarioPrint i-serien
klar til at hjælpe jer med at
udvide jeres forretning med nye
applikationer og nye kunder.

LET OG UBESVÆRET
INTEGRATION I WORKFLOWET
VarioPrint i-serien, der styres af
PRISMAsync-controlleren, kan
integreres ubesværet i en lang
række workflows og fungerer godt i
miljøer med Canons imagePRESS-,
Océ VarioPrint-, Océ ColorStreamog Océ ProStream-produkter.
På baggrund af mere end
25 års erfaring med udvikling af
hurtige variabel data-controllere
understøtter denne avancerede
controller de seneste fremskridt
inden for Adobe PDF- og AFP-/
IPDS-print, herunder PDF-X,
PDF/VT og AFP/IPDS med fuld
understøttelse af IS/3. Den kan
integreres med PRISMAprepare
og PRISMAproduction for at
understøtte andre specialformater,
herunder PCL 6, LCDS, VIPP, PPML
og værtstilslutningsmulighed,
herunder IBM z/OS.
For at få en komplet end-toend-løsning tilbyder Canon
Professional Services rådgivning om
printadministration og farvestyring,
hvilket sikrer en perfekt integration
i jeres virksomhed, og desuden får
du mulighed for at afprøve en bred
vifte af applikationer for at sikre
fremtidig vækst.
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