RASK
BLEKKSKRIVER.
NÅ PÅ ARK.
Océ VarioPrint i-serien

PRODUKTIV
ALLSIDIGHET
FOR
LØNNSOMME
BRUKSOMRÅDER
En nyskapende serie med
blekkfargepresser med arkmater
for store volumer som kombinerer
banebrytende utskriftskvalitet med
produktiviteten til blekkskrivere
og mediefleksibiliteten til
enkeltarkskrivere.

Anerkjent Océ blekkskriverteknologi
Kostnadseffektiv farge- og svart/hvittutskrift på én plattform
Gir konsekvent imponerende hastighet
på opptil 304 A4-sider per minutt på en
rekke medier
Skriv ut i opptil B3-format (350 x 500 mm)
Opptil 12 ulike papirskuffer
Automatisk arbeidsflyt for å gi maksimal
produktivitet gjennom hele prosessen
Integrert etterbehandling
(brosjyreproduksjon, perforering osv.)
Intelligent og automatisk kvalitetskontroll

NYSKAPNING FRA
ANERKJENT TEKNOLOGI
Det nyskapende blekksystemet
bruker Canons anerkjente teknologi
for å gi utskrift av høy kvalitet på et
stort utvalg av medier. Den fleksible
arkitekturen kan enkelt oppgraderes
med flere funksjoner

SVÆRT FLEKSIBEL BRUK
VarioPrint i-serien kombinerer
sort/hvitt- og fargeutskrift på én
enkelt utskriftsplattform på en
kostnadseffektiv og produktiv
måte, og gir omfattende og
lønnsomme forretningsmuligheter for
kostnadseffektiv utskrift av høy kvalitet
på tvers av en rekke bruksområder
– fra transaksjonstrykking til grafisk
kommunikasjon.

Nyskapende
tørkesystem
som forhindrer
bølgedannelse og gir
utskrift av papirbunker
av høy kvalitet.

Optimalisert blekk
som minimerer
deformering av papir
og sikrer førsteklasses
utskriftskvalitet på en
rekke medier.

Automatisk
vedlikehold som
rengjør skriverhoder
etter behov uten at
brukeren trenger å
gjøre noe.

MAKSIMAL
PRODUKTIVITET
GJENNOM HELE
PROSESSEN
En fullstendig automatisert
arbeidsflyt, intuitiv betjening
og stor pålitelighet gir en rask
og uavbrutt produksjon med
imponerende hastighet. Et
patentert hurtigtørkingssystem,
reduserte tider for konfigurering
og etterbehandling og
kort oppstart gir maksimal
produktivitet gjennom hele
prosessen.

KVALITETSSIKRET FRA
START TIL SLUTT

ALLSIDIG OG FLEKSIBEL
MEDIEHÅNDTERING

Ved å kontrollere dråpestørrelsen
kan du optimalisere
utskriftskvaliteten på et
oppfattet nivå på 1200 dpi. En
overvåkningsenhet registrerer
og fjerner alle ark som kan
forstyrre produksjonen, via det
øvre brettet. Dysene i skrivehodet
overvåkes kontinuerlig, og alle feil
kompenseres for automatisk for å
sikre høy kvalitet hver gang.

Med iQuarius-teknologien kan
du få gleden av førsteklasses
resultater på en rekke ulike medier
i opptil B3-størrelse, inkludert
på behandlet og bestrøket
papir for blekkskrivere samt på
ubestrøket og bestrøket offsetpapir Bland ulike papirtyper
innenfor eller mellom jobber på
enkelt vis. Papirmatesystemet
med luftseparering gir pålitelig
innmating fra papirskuffene med
høy kapasitet og enkelt bytte
mellom ulike typer medier, mens
et sømløst utskriftsbelte med høy
hastighet sørger for at arkene
ligger flatt og holdes på plass når
de transporteres.

Luftassistert
papirmating som
sikrer fleksibel
og pålitelig
mating fra alle
medieskuffer i alle
kombinasjoner.

Kontroll av
arkmating som
automatisk
oppdager og
kaster ut medier
som kan forstyrre
produksjonen.

ColorGrip som
gjør det mulig å
skrive ut på flere
medietyper.

Presis arkkontroll
som sikrer
best mulig
utskriftskvalitet.

Innebygd
kvalitetskontroll
som registrerer
og korrigerer feil
med dysen under
utskrift i sanntid.

Integrert
etterbehandling
som gir ferdige
dokumenter.

BYGGET FOR FREMTIDEN
Océ VarioPrint i-serien kan ikke
bare håndtere dagens krevende
bruksområder uten problemer,
men har også den bransjeledende
fleksibiliteten og produktiviteten
som skal til for å vise vei til
fremtidig vekst. Uansett om du
bytter til små opplag, tilpassede
dokumenter, hvitpapirløsninger
eller fargeforbedrede sort/hvittdokumenter, er VarioPrint i-serien
klar til å hjelpe deg med å utvide
bedriften med nye bruksområder
og kunder.

SØMLØS INTEGRERING AV
ARBEIDSFLYT
VarioPrint i-serien drives av
PRISMAsync-kontrolleren og
kan integreres sømløst i en
rekke arbeidsflyter. Den fungerer
også godt i miljøer med Canon
imagePRESS-, Océ VarioPrint-, Océ
ColorStream- og Océ ProStreamprodukter.
Denne toppmoderne kontrolleren
er utviklet på bakgrunn av mer
enn 25 års erfaring innen utvikling
av raske datakontrollere, og den
støtter de siste nyskapningene
innen Adobe PDF- og AFP/IPDSutskrift, inkludert PDF-X, PDF/VT
og AFP/IPDS med full IS/3-støtte.
Den integreres med PRISMAprepare
og PRISMAproduction og støtter
flere spesialformater, inkludert
PCL 6, LCDS, VIPP, PPML og
vertstilkobling, inkludert IBM z/OS.
For å gi deg en komplett løsning
tilbyr Canon Professional
Services rådgivning om farger og
bedriftsprosesser, slik at produktene
integreres sømløst i bedriften din
og kan brukes til en rekke ulike
formål med tanke på fremtidig
vekst.
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