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Océ VarioPrint i-sorozat

HATÉKONY
SOKOLDALÚSÁG
NYERESÉGES
ALKALMAZÁSOKHOZ
Innovatív, nagy teljesítményű színes
tintasugaras termékcsalád, amely a
forradalmi nyomtatási minőséget a
tintasugaras termelékenységgel és a
vágottív-nyomtatás rugalmasságával
ötvözi.

INNOVÁCIÓ, BIZONYÍTOTT
TECHNOLÓGIÁVAL
Az innovatív tintasugaras rendszer
kipróbált Canon technológiákat
használ, hogy kiváló minőségű
nyomtatást biztosítson a
nyomathordozók széles választékán.
Rugalmas architektúrája könnyedén
frissíthető további funkciókkal.

KIVÉTELESEN RUGALMAS
NYOMTATÓRENDSZER
A VarioPrint i-sorozat költséghatékony
és produktív módon kombinálja
a fekete-fehér és színes oldalakat
egyetlen nyomtatási menetben, így a
jövedelmező nyomtatással kiváló üzleti
lehetőségeket teremt, a tranzakciós
küldeményektől a promóciós
kommunikációig.

Bizonyított Océ tintasugaras technológia
Költséghatékony színes és fekete-fehér
nyomtatás egyetlen géppel
Lenyűgöző sebessége folyamatosan a
percenkénti 304 A4-es kép tartományban
mozog, és mindezt a hordozótípusok
széles körében biztosítani tudja
Akár B3 (350×500 mm) méretben is
nyomtathat
Akár 12 különböző papírtálca
Automatizált munkafolyamatok a teljes
körű produktivitás érdekében
Beépített utófeldolgozók (füzetkészítés,
perforálás stb.)
Intelligens és automatikus
minőségellenőrzés

Az innovatív
szárítórendszer
kisimítja a hullámos
papírt, és kiváló
minőségű, sík kifekvésű
íveket biztosít.

Az optimalizált
mennyiségű tinta
minimálisra csökkenti
a papírdeformálódást,
és prémium minőségű
nyomatokat garantál
sokféle nyomathordozón.
Az automatikus
karbantartás
révén üzemeltetői
beavatkozás nélkül
lehetséges a
nyomtatófejek tisztán
tartása.

MAXIMÁLIS, ÁTFOGÓ
PRODUKTIVITÁS

BIZTOSÍTOTT MINŐSÉG,
AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG

A teljesen automatizált
munkafolyamatok, intuitív
kezelhetőség és nagyfokú
megbízhatóság révén gyors,
folyamatos nyomtatást és
lenyűgöző sebességet tesz
lehetővé. A szabadalmaztatott,
gyors szárítórendszer,
a csökkentett beállási és
utófeldolgozási idő, valamint a
gyors bekapcsolás biztosítja a
maximális, átfogó produktivitást.

A cseppméret szabályzásával
optimalizálhatja az 1200 dpi
felbontásnak megfelelő
nyomtatási minőséget.
A „megfigyelő” egység
automatikusan érzékeli és
kidobja a nyomtatás esetleges
megszakítását okozó papírokat.
A nyomtatófej fúvókái szintén
folyamatos megfigyelés alatt
állnak, és a rendszer minden
meghibásodást automatikusan
kompenzál, hogy folyamatosan
minőségi nyomatok szülessenek.

SOKOLDALÚ
ÉS RUGALMAS
NYOMATHORDOZÓKEZELÉS
Az iQuarius technológiával
lenyűgöző eredményt érhet el
hordozók széles választékán
(akár B3 méretben), beleértve
a tintasugaras előkezelt,
tintasugaras bevonattal ellátott,
ofszet bevonat nélküli és
ofszet bevonatos papírokat is.
Könnyedén kombinálhatja a
különböző papírokat a nyomtatási
feladatok során vagy azok
között. A levegőelválasztásos
papíradagolás megbízható
nyomtatást tesz lehetővé a
nagy kapacitású papírtálcákból,
valamint problémamentes,
produktív váltást a különböző
hordozók között, ugyanakkor a
nagy sebességű nyomtatószalag
gondoskodik arról, hogy
nyomtatás során a papírok a
megfelelő helyen, sík kifekvésűek
maradjanak.

A levegővel
támogatott
papíradagolás
rugalmas,
megbízható
papírellátást tesz
lehetővé minden
tálcából, bármilyen
kombinációban.

A lapok
felügyeletét
ellátó eszköz
automatikusan
érzékeli és kidobja
a nyomtatás
megszakítását
okozó hordozókat.

A ColorGrip
hordozók
nagyobb
választékán
teszi lehetővé a
nyomtatást.

A lapok pontos
kezelése
maximális
nyomtatási
minőségről
gondoskodik.

A belső
minőségellenőrzés
segítségével
a nyomtatás
közben
valós időben
érzékelhető
és javítható a
fúvókák hibája.

A belső
utófeldolgozók
készre gyártott
dokumentumokról
gondoskodnak

A JÖVŐRE TERVEZVE
Az Océ VarioPrint i-sorozat
nem csupán napjaink kihívást
jelentő alkalmazásait kezeli
könnyedén, hanem a jövőre nézve
is növekedést biztosító, piacvezető
rugalmasságot és hatékonyságot
kínál. A kis példányszámú könyvek,
személyre szabott dokumentumok,
hivatalos kiadványok és kiemelő
színnel feljavított monokróm
dokumentumok nyomtatásához
egyaránt kiváló VarioPrint
i-sorozat készen áll vállalkozása új
alkalmazásokkal és ügyfelekkel való
bővítésére.

ZÖKKENŐMENTES
INTEGRÁCIÓ
A PRISMAsync vezérlővel
rendelkező VarioPrint i-sorozat
problémamentesen integrálható
számos munkafolyamatba
– kiválóan együttműködik a Canon
imagePRESS, Océ VarioPrint, Océ
ColorStream és Océ ProStream
nyomtatókkal.
A több mint 25 éves nagy
sebességű, változó adatformátumú
vezérlőfejlesztésben szerzett
tapasztalatra támaszkodva,
ez a csúcsminőségű vezérlő az
Adobe PDF és AFP/IPDS nyomtatás
legújabb fejlesztéseit támogatja,
beleértve a teljes IS/3 támogatással
rendelkező PDF-X, PDF/VT
és AFP/IPDS formátumokat.
Képes a PRISMAprepare és
PRISMAproduction szoftverrel
történő együttműködésre, így
támogatást biztosít további
speciális formátumok
(pl.PCL 6, LCDS, VIPP, PPML) és
hosztkapcsolat (pl. IBM z/OS)
számára.
A teljes körű megoldás érdekében a
Canon Professional Services üzleti,
termék és színkonzultációt biztosít,
hogy problémamentes integrációt
tegyen lehetővé vállalkozása
számára, ugyanakkor alkalmazások
széles skáláját kínálja a jövőbeli
növekedéshez.
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