HITRO BRIZGALNO
TISKANJE.
ZDAJ TUDI NA LISTIH.

Družina Océ VarioPrint i-Series

PRODUKTIVNA
VSESTRANSKOST
ZA DONOSNO
UPORABO

INOVACIJE S PREIZKUŠENO
TEHNOLOGIJO

Družina inovativnih barvnih brizgalnih
tiskalnikov s podajalnikom listov za
velike naklade združuje revolucionarno
kakovost tiskanja, produktivnost
brizgalnih tiskalnikov in prilagodljive
možnosti medijev za tiskanje na rezane
liste.

Družina VarioPrint i-Series stroškovno
učinkovito in produktivno združuje
tiskanje črno-belih in barvnih strani
na eni sami tiskalni platformi ter
ponuja številne in donosne poslovne
priložnosti za visokokakovostno
tiskanje z nizkimi stroški za širok obseg
aplikacij tiskanja – od transakcijske do
grafične komunikacije.

Preizkušena brizgalna tehnologija Océ
Stroškovno učinkovito barvno in črno-belo
tiskanje na eni platformi
Dosledno visoke hitrosti tiskanja do
304 strani velikosti A4 na minuto na
širokem naboru medijev
Tiskanje do velikosti B3 (350 x 500 mm)
Do 12 različnih pladnjev za papir
Samodejen potek dela za popolno
produktivnost
Končna obdelava (izdelava knjižic,
perforiranje itd.)
Pameten in samodejen nadzor kakovosti

Inovativni brizgalni sistem vključuje
številne preizkušene tehnologije Canon
za visokokakovostno tiskanje na
obsežnem naboru medijev. Prilagodljivo
izdelavo lahko preprosto nadgradite z
dodatnimi funkcijami.

IZJEMNO PRILAGODLJIVA
UPORABA

Inovativni sistem
sušenja zmanjšuje
gubanje in poskrbi za
kakovostno zlaganje
natisnjenih listov.

Optimirano črnilo
poskrbi za čim manj
deformacij papirja ter
omogoča vrhunsko
kakovost tiskanja na
najrazličnejše medije.

Samodejno
vzdrževanje očisti
tiskalne glave brez
prekinitve delovanja,
kadar je potrebno.

NAJVEČJA POPOLNA
PRODUKTIVNOST
Popolnoma samodejen potek dela,
intuitivno delovanje in robustna
zanesljivost skupaj zagotavljajo
hitro, neprekinjeno tiskanje z
neverjetnimi hitrostmi. Patentiran
sistem za hitro sušenje, skrajšani
časi nastavitve in končne obdelave
ter hiter zagon zagotavljajo
največjo popolno produktivnost.

KAKOVOST JE
ZAGOTOVLJENA OD
ZAČETKA DO KONCA
UPORABE
Z nadzorom velikosti kapljic lahko
optimirate kakovost tiskanja pri
zaznani ravni 1200 dpi. Nadzorna
enota liste, ki bi lahko prekinili
tiskanje, samodejno zazna in
odstrani na zgornji pladenj. Pod
stalnim nadzorom so tudi šobe
tiskalne glave. Vsaka napaka se
samodejno izravna za dosledno
kakovostne rezultate tiskanja.

VSESTRANSKA IN
PRILAGODLJIVA
UPORABA MEDIJEV
S tehnologijo iQuarius lahko
uživate v odličnih rezultatih
na širokem naboru medijev do
velikosti B3, vključno z obdelanim
papirjem inkjet, premazanim
papirjem inkjet in nepremazanim
ter premazanim papirjem za
ofsetni tisk. Preprosto vstavljajte
različne vrste papirja med samim
opravilom ali med različnimi
opravili. Sistem podajanja papirja
z zračnim ločevanjem zagotavlja
zanesljivo podajanje s pladnjev
z visoko kapaciteto papirja ter
nemoteno preklapljanje med
različnimi vrstami medijev,
brezhibni hitri tiskalni trak pa
skrbi, da papir ostane na mestu in
se med prenosom ne zmečka.

Podajanje papirja
s pomočjo
zraka poskrbi
za prilagodljivo
in zanesljivo
podajanje z vseh
pladnjev in pri
vseh kombinacijah
medijev.

Upravljanje
vstopa listov
samodejno
zazna in
odstrani
medije, ki bi
lahko prekinili
tiskanje.

ColorGrip
omogoča
tiskanje na širši
nabor medijev.

Natančno
upravljanje
listov
zagotavlja
najboljšo
kakovost
tiskanja.

Nazor
kakovosti med
tiskanjem
v realnem
času zaznava
in odpravlja
okvare šob
med tiskanjem.

Končna
obdelava
zagotavlja
končane
dokumente.

IZDELAN ZA PRIHODNOST
Océ VarioPrint i-Series je z
lahkoto kos vsem zahtevnim
aplikacijam ter zagotavlja vrhunsko
prilagodljivost in produktivnost,
ki omogočata rast poslovanja. S
tiskalniki družine VarioPrint i-Series
boste povečali svoje poslovanje z
novimi aplikacijami in pridobili več
strank, saj se lahko uspešno lotite
tiskanja majhnih naklad, prilagojenih
dokumentov, vnaprej pripravljenih
dokumentov na prazen papir ali
tiskanja črno-belih dokumentov z
izboljšano barvno reprodukcijo.

PREPROSTA INTEGRACIJA V
POTEKE DELA
S krmilnikom PRISMAsync lahko
tiskalnike serije VarioPrint i-Series
preprosto integrirate v različne
poteke dela. Odlični so za uporabo
z izdelki Canon imagePRESS,
Océ VarioPrint, Océ ColorStream in
Océ ProStream.
Ta najsodobnejši krmilnik temelji
na več kot 25 letih izkušenj pri
razvijanju hitrih podatkovnih
krmilnikov in podpira najnovejše
dosežke tiskanja v potekih dela
Adobe PDF in AFP/IPDS, vključno
s PDF-X, PDF/VT in AFP/IPDS
s popolno podporo za IS/3.
Omogoča integracijo s programsko
opremo PRISMAprepare in
PRISMAproduction ter zagotavlja
podporo za dodatne posebne
oblike, vključno s PCL 6, LCDS,
VIPP, PPML in povezljivostjo z
gostiteljem, vključno z IBM z/OS.
Canonove profesionalne storitve
(CPS) za celovito rešitev nudijo
svetovanje v zvezi s poslovnimi
procesi in poteki dela z barvami za
zagotavljanje preproste integracije
v vaše poslovno okolje in različnih
načinov uporabe za rast poslovanja.
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