HIGH-SPEED
INKJETPRINTER.
NU OOK VOOR
LOSSE VELLEN.
Océ VarioPrint i-serie

PRODUCTIEVE
VEELZIJDIGHEID
VOOR
RENDABELE
TOEPASSINGEN
Deze innovatieve lijn van
kleureninkjetprinters met grote capaciteit
voor losse vellen combineert baanbrekende
kwaliteit met de productiviteit van een
inkjetprinter en de mediaflexibiliteit van
printen op losse vellen.

Bewezen inkjettechnologie van Océ

INNOVATIE MET BEWEZEN
TECHNOLOGIE
Het innovatieve inkjetsysteem bevat
diverse bewezen technologieën van
Canon voor prints van hoge kwaliteit op
diverse soorten media. Dankzij de flexibele
samenstelling kan het systeem eenvoudig
worden uitgebreid met extra functies.

ZEER VEELZIJDIGE
TOEPASSINGEN
De VarioPrint i-serie vormt één
kostenefficiënt printplatform voor zwartwit- en kleurenprints, en biedt daarmee
toegang tot diverse aantrekkelijke
commerciële mogelijkheden om prints van
hoge kwaliteit te maken tegen lage kosten,
in veel verschillende printtoepassingen,
van transactionele tot grafische
communicatie.

Innovatief
droogsysteem
onderdrukt golving en
levert hoogwaardige
gestapelde uitvoer.

Kosteneffectief printen in kleur en zwart-wit
op één platform
Consistent indrukwekkende snelheden tot 304
A4-pagina's per minuut op diverse media
Printen tot op B3-formaat (350 x 500 mm)
Tot 12 verschillende papierlades
Geautomatiseerde workflow voor maximale
productiviteit van begin tot eind
Geïntegreerde afwerking (boekjes maken,
perforeren, etc.)
Intelligente en automatische kwaliteitscontrole

Geoptimaliseerde
inkt minimaliseert
papiervervormingen
en maakt prints van
uitstekende kwaliteit
mogelijk op diverse
media
Geautomatiseerd
onderhoud reinigt
printkoppen wanneer
dat nodig is zonder
tussenkomst van de
gebruiker

MAXIMALE
PRODUCTIVITEIT VAN
BEGIN TOT EIND

GEGARANDEERDE
KWALITEIT VAN BEGIN
TOT EIND

VEELZIJDIGE EN
FLEXIBELE VERWERKING
VAN MEDIA

Een volledig geautomatiseerde
workflow, intuïtieve bediening
en robuuste betrouwbaarheid
voor stabiele, ononderbroken
productie met indrukwekkende
snelheden. Het gepatenteerde
sneldroogsysteem, de kortere tijd
voor het instellen en afwerken en
het snelle opstarten zorgen voor
maximale productiviteit van begin
tot eind.

Door het instellen van de
druppelgrootte kunt u de
printkwaliteit optimaliseren tot
een waarneembare resolutie van
1200 dpi. Een 'bewakingssensor'
detecteert en verwijdert papier
dat de productie kan verstoren
automatisch via de bovenste
lade. De spuitopeningen worden
ook continu bewaakt. Fouten
worden automatisch opgelost
zodat u altijd verzekerd bent van
resultaten van goede kwaliteit.

iQuarius-technologie levert
uitstekende printkwaliteit op
veel verschillende soorten media
tot B3-formaat, waaronder
inkjetpapier, gecoat inkjetpapier,
ongecoat offsetpapier en
gecoat offsetpapier. Gebruik
verschillende soorten papier
voor dezelfde opdracht of
wissel tussen opdrachten
door. Het papierinvoersysteem
met luchtseparatie zorgt voor
betrouwbare invoer vanuit
papierlades met hoge capaciteit
en een snelle wisseling tussen
verschillende media. De naadloze
high-speedprinterriem houdt het
papier tijdens de doorvoer vlak en
goed op zijn plaats.

Papierinvoer met
luchtseparatie zorgt
voor een flexibele,
betrouwbare
invoer vanuit alle
medialades in elke
combinatie

Velinvoerregelaar
signaleert en
verwijdert
automatisch media
die de productie
zouden kunnen
onderbreken

ColorGrip
maakt printen
op nog meer
soorten media
mogelijk

Nauwkeurige
velregeling zorgt
voor optimale
printkwaliteit

Geïntegreerde
kwaliteitsbewaking
biedt realtime
detectie en correctie
van fouten bij
spuitopeningen
tijdens het printen

Inline
nabewerking
levert voltooide
documenten

GEMAAKT VOOR DE
TOEKOMST

NAADLOZE
WORKFLOWINTEGRATIE

De Océ VarioPrint i-serie kan
de veeleisende taken van
tegenwoordig zonder moeite
aan. Daarnaast biedt deze pers
de toonaangevende flexibiliteit
en productiviteit die klaar zijn
voor toekomstige groei. Of u
nu gaat voor kleine oplagen,
gepersonaliseerde documenten,
'white paper'-oplossingen of zwartwitdocumenten met verbeterde
kleur, de VarioPrint i-serie helpt u
uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden
met nieuwe toepassingen en
nieuwe klanten.

De VarioPrint i-serie wordt
aangestuurd door de PRISMAsynccontroller, en sluit daardoor
perfect aan op diverse workflows.
In omgevingen met Canon
imagePRESS, Océ VarioPrint, Océ
ColorStream en Océ ProStream
komt de VarioPrint i-serie helemaal
tot zijn recht.
Deze state-of-the-art controller is
het resultaat van meer dan 25 jaar
ervaring in de ontwikkeling van
snelle variabele-datacontrollers
en ondersteunt de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied
van Adobe PDF- en AFP/IPDSprinten, waaronder PDF-X, PDF/
VT en AFP/IPDS, met volledige
IS/3-ondersteuning. Dankzij de
integratie met PRISMAprepare en
PRISMAproduction kunnen nog
meer specifieke formaten worden
gebruikt, waaronder PCL 6, LCDS,
VIPP, PPML en hostconnectiviteit
zoals IBM z/OS.
Canon Professional Services biedt
een complete oplossing voor het
hele proces door consulting op
het gebied van bedrijfsprocessen
en het geven van kleuradvies. Het
resultaat is een soepele en naadloze
integratie in uw bedrijf, met een
groot aantal toepassingen gericht
op toekomstige groei.
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