BLÄCKSTRÅLESKRIVARE
MED HÖG HASTIGHET.
NU FÖR PAPPERSARK.
Océ VarioPrint i-serien

LÖNSAM OCH
MÅNGSIDIG
PRODUKTION

INNOVATION TILLSAMMANS
MED BEPRÖVAD TEKNIK

En innovativ pressfamilj som klarar
stora volymer bläckstråleutskrifter
i färg. Den kombinerar
banbrytande utskriftskvalitet
med produktiviteten hos
bläckstråleskrivare och
medieflexibiliteten vid utskrift av
arkskuret papper.

EXTREMT FLEXIBLA
TILLÄMPNINGSMÖJLIGHETER

Beprövad Océ-bläckstråleteknik
Kostnadseffektiva utskrifter i färg och
svartvitt på en plattform
Imponerande hastigheter på upp till
304 A4-sidor per minut på en mängd olika
utskriftsmaterial
Skriv ut i upp till B3-format
(350x500 mm)
Upp till 12 olika pappersfack
Automatiserat arbetsflöde för heltäckande
produktivitet
Inbyggd efterbehandling
(häftesproduktion, perforering, osv.)
Intelligent och automatiserad
kvalitetskontroll

Det innovativa bläckstrålesystemet
införlivar en rad beprövade Canontekniker för utskrifter av hög kvalitet på
ett brett urval av underlag. Den flexibla
utformningen kan enkelt uppgraderas
med ytterligare funktioner.

VarioPrint i-serien kombinerar
kostnadseffektivt och produktivt
utskrifter i både färg och svartvitt i en
enda utskriftsplattform. Den öppnar
därmed upp för många lönsamma
affärsmöjligheter med kostnadseffektiva
utskrifter för en mängd olika
tillämpningsområden
som transaktionsutskrifter
och grafisk
kommunikation.

Innovativt torksystem
dämpar vågighet och
skriver ut i hög kvalitet.

Optimerade
bläckpatroner
minimerar
deformation av
papper och möjliggör
högkvalitativa
utskrifter på en
mängd olika medier
Automatiskt
underhåll rengör
skrivhuvuden när
det behövs, utan att
en operatör behöver
ingripa

MAXIMALT
HELTÄCKANDE
PRODUKTIVITET

KVALITETSSÄKRAD
FRÅN BÖRJAN TILL
SLUT

MÅNGSIDIG
OCH FLEXIBEL
MATERIALHANTERING

Ett komplett och automatiserat
arbetsflöde, intuitiv användning
och tillförlitlig utformning ger
snabb, oavbruten produktion i
imponerande hastigheter. Ett
patenterat snabbtorkningssystem,
reducerade förinställnings- och
efterbehandlingstider och kort
uppstartstid garanterar maximalt
heltäckande produktivitet.

Genom att kontrollera
droppstorleken kan du optimera
utskriftskvaliteten upp till en
visuell nivå av 1200 dpi. En
”vaktenhet” känner automatiskt av
ark som kan störa produktionen
och tar bort dem via ett övre
fack. Skrivhuvudmunstyckena
är ständigt övervakade och
eventuella brister korrigeras
automatiskt för att säkerställa
resultat av god kvalitet.

Med iQuarius-teknik får du mycket
goda resultat på en mängd
olika material upp till B3-format,
t.ex. bläckstrålebehandlat,
bläckstrålebestruket, offsetobestruket och offsetbestruket. Blanda enkelt olika
papperstyper i eller mellan
jobb. Det lufttrycksseparerade
pappersmatningssystemet
garanterar tillförlitlig inmatning
från pappersfacket för höga
volymer samt smidig, produktiv
växling mellan olika typer av
underlag. Ett utskriftsband med
hög hastighet håller arken säkert
på plats och släta under transport.

Fläktassisterad
pappersmatning
ger en flexibel,
tillförlitlig
inmatning från
alla mediefack i
valfri kombination

Kontroll av
arkmatning
rensar och
registrerar
automatiskt
medier som
skulle kunna störa
produktionen

ColorGrip
möjliggör
utskrifter på en
rad olika typer
av material

Noggrann
kontroll av
ark som ger
maximal
utskriftskvalitet

Intern
kvalitetskontroll
ger realtidsdetektering och
korrigering av fel
som uppstår med
munstycket under
utskrift

Intern
efterbehandling
ger helt färdiga
dokument

BYGGD FÖR FRAMTIDEN
Océ VarioPrint i-serien kan inte
bara enkelt hantera dagens
krävande applikationer, den ger
även branschledande flexibilitet
och produktivitet som ger
en tillväxtväg mot framtiden.
VarioPrint i-serien kan hjälpa
dig utvidga verksamheten med
nya program och nya kunder,
oavsett om du går över till mindre
körningar, personanpassade
dokument, vitpapperslösningar
eller färgförbättring av svartvita
dokument.

SMIDIG INTEGRERING I
ARBETSFLÖDEN
VarioPrint i-serien styrs av
PRISMAsync-styrenheten och kan
integreras i olika arbetsflöden.
Den fungerar bra tillsammans
med Canon imagePRESS, Océ
VarioPrint, Océ ColorStream och
Océ ProStream.
Vår 25 år långa erfarenhet
av utveckling av variabla
datastyrenheter för höga
hastigheter har möjliggjort att
denna toppmoderna styrenhet
stöder det senaste inom Adobe
PDF- och AFP/IPDS-utskrifter,
däribland PDF-X, PDF/VT och AFP/
IPDS med komplett IS/3-stöd. Den
kan integreras med PRISMAprepare
och PRISMAproduction så att
du kan skriva ut ytterligare
specialformat som PCL 6, LCDS,
VIPP, PPML. Den har också stöd för
värdanslutningar som till exempel
IBM z/OS.
För en komplett lösning
erbjuder Canon Professional
Services rådgivning om
produktionsprocessen och
färger så att du enkelt kan
integrera skrivaren i företaget och
samtidigt öppna upp för en rad
användningsområden för framtida
utökning.
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