YÜKSEK HIZLI MÜREKKEP
PÜSKÜRTME.
ŞIMDI BASKI MAKINESINDE.
Océ VarioPrint i Serisi

KÂRLI
UYGULAMALAR
IÇIN ÜRETKEN
ÇOK YÖNLÜLÜK

BAŞARISI KANITLANMIŞ
TEKNOLOJIYLE YENILIK

Yenilikçi ve yüksek hacimli renkli
mürekkep püskürtme sistemine sahip
tabaka beslemeli baskı makinesi ailesi;
çığır açan baskı kalitesini, mürekkep
püskürtme sisteminin üretkenliğini
ve tabaka dijital baskının ortam
esnekliğini bir arada sunar.

VarioPrint i Serisi, siyah beyaz ve renkli
sayfaları tek bir platformda verimli
ve uygun maliyetli olacak şekilde
bir araya getirir. Bu sayede işlemsel
baskıdan grafik iletişimlere kadar çok
çeşitli baskı uygulamalarında yüksek
kaliteli ve uygun maliyetli baskı alarak
geniş kapsamlı, kârlı iş fırsatlarını
yakalayabilmenizi sağlar.

Başarısı kanıtlanmış Océ mürekkep
püskürtme teknolojisi
Tek platformda uygun maliyetli renkli ve
siyah beyaz baskı
Birçok ortamda dakikada 304 A4
sayfasına kadar tutarlı ve etkileyici hızlara
ulaşır
B3 (350x500 mm) boyuta kadar baskı
12 adede kadar farklı kağıt tepsisi
Uçtan uca üretkenlik için
otomatikleştirilmiş iş akışı
Hat içi sonlandırma (kitapçık üretme,
delikli baskı vb.)
Akıllı ve otomatik hale getirilmiş kalite
kontrolü

Yenilikçi mürekkep püskürtme sistemi,
birçok ortam seçeneğinde yüksek
kaliteli baskı için başarısı kanıtlanmış
Canon teknolojilerinden oluşur. Esnek
mimarisi sayesinde ek özelliklerle
kolayca yükseltilebilir.

OLAĞANÜSTÜ UYGULAMA
ESNEKLIĞI

Yenilikçi kurutma
sistemi dalgalanmayı
ortadan kaldırır ve
kaliteli çıktı yığını sunar.

Optimize edilmiş
mürekkep kağıt
bozulmalarını en
aza indirir ve çeşitli
ortamlarda birinci
sınıf kalitede baskı
sunar
Otomatik bakım
baskı kafalarını
operatör
müdahalesine gerek
kalmadan istenilen
anda temizler

UÇTAN UCA MAKSIMUM
ÜRETKENLIK

BAŞTAN SONA KALITE
GÜVENCESI

ÇOK YÖNLÜ VE ESNEK
ORTAM IŞLEME

Tamamen otomatik iş akışı,
sezgisel kullanımı ve son derece
yüksek güvenilirliği sayesinde
etkileyici hızlarda kesintisiz ve
hızlı üretim sunar. Patentli hızlı
kurutma sistemi, düşük kurulum
ve sonlandırma süreleri ile hızlı
başlatma süresi, uçtan uca
maksimum üretkenlik sağlar.

Damla boyutunu kontrol ederek
algılanan 1200 dpi düzeyinde baskı
yapabilirsiniz. Bir "nöbetçi" ünite,
üretimi kesintiye uğratabilecek
yaprakları otomatik olarak algılar
ve üst tepsiden atar. Baskı kafası
püskürtme uçları sürekli olarak
izlenir ve her defasında kaliteli
sonuçlar elde etmek için arızalar
otomatik olarak telafi edilir.

iQuarius Teknolojisi sayesinde
B3 boyutuna kadar ulaşabilen,
mürekkep püskürtme uygulanmış,
mürekkep püskürtme kaplanmış,
ofset kaplı ve ofset kaplaması
olmayan olmak üzere çok çeşitli
ortam seçeneklerinin keyfini
çıkarabilirsiniz. İş sırasında ya
da işler arasında farklı kağıtları
kolayca karıştırabilirsiniz.
Hava ile ayrılan kağıt besleme
sistemi, yüksek kapasiteli kağıt
tepsilerinden güvenilir besleme
sağlar ve farklı ortam türleri
arasında sorunsuz ve verimli
şekilde geçiş yapılabilir. Ayrıca
kusursuz yüksek hızlı baskı kayışı,
taşıma sırasında yaprakların sabit
ve düz kalmasını sağlar.

Hava destekli
kağıt besleme
tüm ortam
tepsilerinden
herhangi bir
kombinasyonda
esnek ve
güvenilir girdi
sağlar

Yaprak girişi
kontrolü
üretimi
durdurabilecek
ortamları
otomatik olarak
algılar ve atar

ColorGrip
sayesinde
çok çeşitli
ortamlarda
baskı alınabilir

Hassas yaprak
kontrolü en üst
düzey baskı
kalitesi sunar

Hat içi kalite
kontrolü
püskürtme
ucu arızalarını
baskı sırasında
gerçek zamanlı
olarak algılar ve
düzeltir

Hat içi
sonlandırma,
eksiksiz
belgeler sunar

GELECEĞIN ÜRÜNÜ
Océ VarioPrint i Serisi, yalnızca
günümüzün zorlu uygulamalarıyla
başa çıkmakla kalmaz, aynı
zamanda geleceğe yönelik büyüme
sağlayan, sektörde lider esnekliği
ve üretimi sunar. İster küçük
hacimli işlere, kişisel belgelere,
beyaz kağıt çözümlerine, isterseniz
de renkle zenginleştirilmiş siyah
beyaz belgelere geçiş yapın;
VarioPrint i Serisi, yeni uygulamalar
ve yeni müşterilerle işletmenizi
büyütmenize yardımcı olmaya
hazırdır.

SORUNSUZ IŞ AKIŞI
ENTEGRASYONU
Gücünü PRISMAsync denetleyiciden
alan VarioPrint i Serisi, pek çok iş
akışına sorunsuz bir şekilde entegre
edilebilir. Canon imagePRESS,
Océ VarioPrint, Océ ColorStream ve
Océ ProStream ürünleri kullanılan
ortamlarda son derece iyi çalışır.
Yüksek hızlı ve değişken veri
denetleyici geliştirmedeki 25 yıllık
deneyiminden güç alan bu son
teknoloji denetleyici, tam IS/3
desteği sunan PDF-X, PDF/
VT ve AFP/IPDS de dahil olmak
üzere Adobe PDF ile AFP/
IPDS baskıdaki son gelişmelerle
uyumludur. PRISMAprepare ve
PRISMAproduction ile entegredir.
Bu sayede PCL 6, LCDS, VIPP
ve PPML gibi ek özel formatları,
ayrıca IBM z/OS gibi ana bilgisayar
bağlantısını destekler.
Canon Profesyonel Hizmetleri,
eksiksiz bir uçtan uca çözüm için iş
süreci ve renk danışmanlığı sunar.
Böylece işinize sorunsuz ve rahat
bir entegrasyon yapabilmenizi
sağlarken, gelecekte işinizi daha
da büyütmeniz için çok çeşitli
uygulamaları destekler.
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