JATO DE TINTA DE
ALTA VELOCIDADE.
AGORA EM FOLHAS.
Océ VarioPrint i-Series

VERSATILIDADE
PRODUTIVA
PARA
APLICAÇÕES
LUCRATIVAS
Uma família de impressoras de
alimentação automática, a jato de
tinta a cores altamente inovadora,
de elevado volume, que combina uma
qualidade de impressão fantástica
com a produtividade de jato de
tinta, e a flexibilidade de suportes
de impressões em folhas cortadas.

Tecnologia de jato de tinta Océ comprovada
Impressão eficaz em termos de custos
a cores e preto e branco numa única
plataforma
Oferece impressionantes velocidades
consistentes de até 304 imagens A4 por
minuto numa ampla variedade de suportes
Imprime até ao tamanho B3 (350x500 mm)
Até doze diferentes tabuleiros de papel
Fluxo de trabalho automatizado para
produtividade em todo o processo
Finalização em linha (montagem de
brochuras, perfuração, etc.)
Controlo de qualidade inteligente e
automatizado

A INOVAÇÃO COM
TECNOLOGIA COMPROVADA
O inovador sistema de jato de tinta
inclui uma seleção de tecnologias
comprovadas da Canon para impressão
de alta qualidade, numa ampla
variedade de suportes. A arquitetura
flexível pode ser facilmente atualizada
com funcionalidades adicionais.

EXTREMA FLEXIBILIDADE
DE APLICAÇÃO
A VarioPrint i-Series combina de forma
económica e produtiva páginas a
cores e a preto e branco numa única
plataforma de impressão, abrindo várias
oportunidades de negócios lucrativos
para impressão de alta qualidade
e económica numa vasta gama de
aplicações de impressão, desde
transacionais a comunicação gráfica.

O sistema de secagem
inovador suprime a
ondulação e permite
resultados empilháveis
de qualidade.

A otimização de
tinta minimiza as
deformações do
papel e permite
impressões de
elevada qualidade em
vários suportes.
A manutenção
automática limpa as
cabeças de impressão
quando necessário,
sem intervenção do
operador.

MÁXIMA
PRODUTIVIDADE EM
TODO O PROCESSO

QUALIDADE
GARANTIDA
DO INÍCIO AO FIM

PROCESSAMENTO
DE SUPORTES VERSÁTIL
E FLEXÍVEL

Um fluxo de trabalho totalmente
automatizado, utilização intuitiva
e fiabilidade robusta que, em
conjunto, oferecem uma produção
rápida e sem interrupções com
velocidades impressionantes.
O sistema de secagem rápida
patenteado, os períodos de
configuração e de acabamento
reduzidos e o arranque rápido
garantem a máxima produtividade
em todo o processo.

Ao controlar o tamanho das
gotas, pode otimizar a qualidade
de impressão a um nível de
perceção de 1200 dpi. Uma
unidade "sentinela" deteta
automaticamente e elimina
quaisquer folhas que possam
interromper a produção através
de um tabuleiro superior.
Os bicos da cabeça de impressão
também são constantemente
monitorizados e as falhas são
automaticamente compensadas
para garantir resultados de
qualidade em todas as ocasiões.

Com a tecnologia iQuarius,
pode desfrutar de excelentes
resultados numa ampla variedade
de suportes até tamanho B3,
incluindo tratado com jato de
tinta, revestido para jatos de
tinta, offset não revestido e
papel offset revestido. Combine
facilmente diferentes tipos de
papel num trabalho ou mesmo
entre trabalhos. O sistema de
alimentação de papel separado
por ar garante uma entrada de
papel fiável a partir dos tabuleiros
de alta capacidade, bem como
uma mudança simples e produtiva
entre diferentes suportes. A faixa
de impressão de alta velocidade
mantém as folhas no devido lugar
e planas durante o transporte.

A alimentação
de papel
Air‑Assisted
assegura a
entrada flexível
e fiável a partir
de todas as
bandejas de papel
em qualquer
combinação.

O controlo
da entrada
de folhas
deteta e rejeita
automaticamente
papel que possa
interromper a
produção.

O ColorGrip
permite a
impressão
numa gama
mais ampla de
suportes

O controlo
de folhas
preciso garante
a máxima
qualidade de
impressão.

O controlo de
qualidade em
linha permite
a deteção e
correção em
tempo real de
falhas do bico
injetor durante a
impressão.

A finalização
em linha
fornece
documentos
completos

CONSTRUÍDA PARA O FUTURO
A Océ VarioPrint i-Series não
só pode lidar com facilidade
com as exigentes aplicações de
hoje, como também oferece a
flexibilidade e a produtividade
líderes do mercado que oferecem
um caminho de crescimento para o
futuro. Quer esteja a reorientar-se
para documentos de curto prazo e
personalizados, para soluções de
papel branco ou para documentos a
preto e branco com melhoramentos
de cor, a VarioPrint i-Series está
pronta a ajudá-lo a expandir o seu
negócio com novas aplicações e
novos clientes.

INTEGRAÇÃO FÁCIL NOS
FLUXOS DE TRABALHO
Alimentada pelo controlador
PRISMAsync, a VarioPrint i-Series
pode ser integrada facilmente numa
variedade de fluxos de trabalho e
funciona bem em ambientes com
produtos Canon imagePRESS,
Océ VarioPrint, Océ ColorStream e
Océ ProStream.
Com base em mais de 25 anos de
experiência no desenvolvimento
de controladores de dados
variáveis de alta velocidade, este
controlador topo de gama suporta
os avanços mais recentes no
Adobe PDF e em impressão AFP/
IPDS, incluindo PDF-X, PDF/VT e
AFP/IPDS com suporte IS/3 total.
Integra-se com o PRISMAprepare
e PRISMAproduction, oferecendo
suporte para formatos
especializados adicionais,
incluindo PCL 6, LCDS, VIPP, PPML
e conetividade com anfitrião,
incluindo IBM z/OS.
Para uma solução ponto a ponto
completa, os Canon Professional
Services oferecem processos
empresariais e consultoria de cores,
garantindo uma integração fácil e
sem problemas na sua empresa,
possibilitando também uma vasta
variedade de aplicações para um
crescimento futuro.
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