TEHOKAS
MUSTESUIHKUPAINATUS
NYT MYÖS ARKEILLE
Océ VarioPrint i-Series

TEHOKKUUS JA
MONIPUOLISUUS
KAUPALLISIIN
TARKOITUKSIIN

INNOVATIIVISIA RATKAISUJA
JA TAKUUVARMAA
TEKNIIKKAA

Innovatiivisessa ja tehokkaassa
värimustesuihkupainokoneiden
mallistossa yhdistyvät erinomainen
painolaatu, mustesuihkutekniikan
tuottavuus sekä arkkipainatuksen
mahdollistama materiaalien
monipuolisuus.

ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN

Takuuvarma Océ‑mustesuihkutekniikka
Kustannustehokas väri‑ ja
mustavalkopainanta yhdellä laitteella
Tuotantonopeus jopa 304 A4‑sivua
minuutissa useilla eri materiaaleilla
Suurin painokoko B3 (353 x 500 mm)
Jopa 12 erillistä materiaalilokeroa
Automaattinen työnkulku takaa tehokkaan
työskentelyn
Inline-viimeistely (vihkosidonta, rei’itys jne.)
Älykäs automaattinen laadunvalvonta

Innovatiivisessa mustesuihkujärjestelmässä
on hyödynnetty useita Canonin todistetusti
toimivia teknisiä ratkaisuja, jotka
takaavat laadukkaan painojäljen useille
eri materiaaleille. Laite on suunniteltu
siten, että siihen voi helposti lisätä uusia
laajennuksia ja lisätoimintoja.

Océ VarioPrint i-Series ‑malliston tehokkaat
laitteet käsittelevät kustannustehokkaasti
sekä mustavalko- ja värisivut. Mallisto sopii
useisiin erilaisiin laadukasta painojälkeä
ja kustannustehokkuutta edellyttäviin
kaupallisiin käyttötarkoituksiin, kuten
transaktiopainatukseen ja graafiseen
viestintään.

Innovatiivisen
kuivatusjärjestelmän
ansiosta tuotteisiin ei
tule kupruja, ja laite
pystyy pinoamaan
tuotteet laadun
kärsimättä.
Optimoitu
musteenkäyttö
vähentää paperin
rypistymistä ja takaa
huipputason painojäljen
erilaisille materiaaleille.

Automaattinen
ylläpito puhdistaa
tulostuspäät ilman
käyttäjän toimia.

TEHOKAS JA KATTAVA
TYÖNKULKU

TAATTUA LAATUA
ALUSTA LOPPUUN

Täysin automaattinen
työnkulku, intuitiivinen käyttö
ja erinomainen luotettavuus
takaavat huippunopean ja
sujuvan tuotannon. Patentoitu
nopean kuivumisen mahdollistava
järjestelmä, sujuva valmistelu
ja viimeistely sekä nopea
käynnistyminen varmistavat
tuottavuuden kaikissa vaiheissa.

Pisarakoon säädön ansiosta
painaminen onnistuu
1 200 dpi:n tarkkuudella.
Valvontayksikkö tunnistaa ja
poistaa ylälokeron kautta arkit,
jotka saattaisivat keskeyttää
tuotannon. Painopäitä valvotaan
jatkuvasti ja toimintahäiriöiden
aiheuttamat ongelmat korjataan
automaattisesti, jotta laatu on aina
paras mahdollinen.

MONIPUOLINEN
MATERIAALIN
KÄSITTELY
iQuarius-tekniikka tuottaa upean
painojäljen jopa B3-kokoisille
arkeille ja useille eri materiaaleille
– niin mustesuihkupainantaa
varten käsitellylle ja
päällystetylle materiaalille kuin
päällystämättömälle ja päällystetylle
offset-materiaalille. Useiden
eri papereiden käyttö onnistuu
helposti jopa saman työn aikana.
Materiaalisyötön ilmaerottelu
takaa luotettavan materiaalien
syötön suurikapasiteettisista
paperilokeroista ja
materiaalityyppien sujuvan vaihdon.
Saumaton painohihna puolestaan
pitää arkit sileinä ja varmasti
paikallaan siirron aikana.

Ilmanpuhallusta
hyödyntävä
paperinsyöttö
varmistaa joustavan ja
luotettavan materiaalien
syötön kaikista
materiaalilokeroista mitä
tahansa yhdistelmää
käytettäessä.

Arkin syötön
hallinta tunnistaa
automaattisesti arkit,
jotka voivat häiritä
tuotantoa, ja
poistaa ne.

ColorGrip laajentaa
painomateriaalivaih‑
toehtojen määrää.

Tarkka arkinhallinta
takaa parhaan
mahdollisen painojäljen.

Inlinelaadunvalvonnan
avulla suutinviat
voidaan havaita ja
korjata reaaliajassa
painamisen aikana.

Inline-viimeistely
tuottaa kauniit
valmiit asiakirjat.

TULEVAISUUTTA AJATELLEN
Alan johtavaa joustavuutta
ja tehokkuutta tarjoava Océ
VarioPrint i-Series -mallisto vastaa
nykypäivän käyttövaatimuksiin ja
avaa yrityksellesi tien kohti kasvua.
Océ VarioPrint i-Series -malliston
avulla voit laajentaa yrityksesi
toimintaa uusiin tuotteisiin, kuten
pieniin painosarjoihin, yksilöllisiin
asiakirjoihin, valkoisen paperin
ratkaisuihin ja väreillä tehostettuihin
mustavalkoisiin asiakirjoihin, ja siten
saada uusia asiakkaita.

SAUMATON INTEGROINTI
TYÖNKULKUUN
PRISMAsync-ohjaimella varustettu
VarioPrint i-Series -mallisto voidaan
integroida saumattomasti lukuisiin
eri työnkulkuihin – painokoneet
sopivat hyvin esimerkiksi Canon
imagePRESS-, Océ VarioPrint-, Océ
ColorStream- ja Océ ProStream
-laitteiden rinnalle.
Huippuluokan ohjain pohjaa yli
25 vuoden kokemukseemme
nopeiden tulostin- ja
painokoneohjaimien osalta ja
tukee uusimpia Adobe PDF- ja
AFP/IPDS-sovellutuksia, mukaan
lukien PDF-X, PDF/VT ja AFP/
IPDS täydellä IS/3-tuella. Ohjain
toimii yhdessä PRISMAprepare- ja
PRISMAproduction-ohjelmistojen
kanssa. Lisäksi se tukee
erikoistuneita tietomuotoja,
joihin kuuluvat PCL 6, LCDS,
VIPP ja PPML, sekä yhteyttä
isäntäjärjestelmiin, kuten IBM z/OS
-järjestelmään.
Canon Professional
Services takaa kattavan
kokonaisratkaisun tarjoamalla
myös liiketoimintaprosessien ja
musteiden konsultointipalvelua.
Integroi painokone sujuvasti osaksi
toimintaasi ja anna monipuolisten
toimintojen varmistaa tulevaisuuden
kasvu!
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