SZYBKA DRUKARKA
ATRAMENTOWA.
TERAZ W WERSJI
NA PAPIER CIĘTY.
Océ VarioPrint i-Series

WYDAJNE,
UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIE DO
WYSOKOMARŻOWYCH
ZASTOSOWAŃ

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
I SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

Innowacyjne, bardzo wydajne,
atramentowe, kolorowe urządzenie na
papier cięty, które łączy przełomową
jakość druku z wydajnością urządzeń
atramentowych i uniwersalnością
drukowania na arkuszach.

WYJĄTKOWA ELASTYCZNOŚĆ
ZASTOSOWAŃ

Sprawdzona technologia druku
atramentowego Océ
Ekonomiczny druk kolorowy i czarno-biały
na jednej platformie
Stała, imponująca szybkość druku, rzędu
nawet do 304 obrazów A4 na minutę,
na szerokiej gamie nośników
Drukowanie w maksymalnym formacie B3
(350 × 500 mm)
Obsługa nawet 12 tac na papier
Automatyczny system pracy zapewnia
kompleksową wydajność
Wbudowany moduł wykańczania
(tworzenie broszur, perforacja itp.)
Zaawansowana i zautomatyzowana
kontrola jakości

Innowacyjny system atramentów
wykorzystuje wiele sprawdzonych
technologii firmy Canon, aby zapewnić
wysoką jakość druku na szerokiej
gamie nośników. Jego uniwersalną
architekturę bez problemu można
rozbudować o dodatkowe funkcje.

Urządzenie VarioPrint i-Series
w ekonomiczny i wydajny sposób
łączy drukowanie w kolorze i trybie
monochromatycznym w ramach jednej
platformy. Pozwala to rozszerzyć
działalność i generować zyski
dzięki ekonomicznemu
drukowi wysokiej jakości
materiałów dla wielu
zastosowań – od druku
transakcyjnego po
grafikę informacyjną.

Innowacyjny system
suszenia zmniejsza ryzyko
powstawania odkształceń,
zapewnia wysoką jakość
i umożliwia układanie
wydruków w stosy.

Zoptymalizowany
atrament minimalizuje
odkształcenia papieru
i zapewnia wyjątkową
jakość wydruków na
różnych nośnikach.

Automatyczna
konserwacja umożliwia
czyszczenie głowic
drukujących w miarę
potrzeb, bez udziału
operatora.

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ
I KOMPLEKSOWA
PRODUKCJA
Kompleksowy, zautomatyzowany
system pracy, intuicyjna obsługa
i duża niezawodność umożliwiają
niezakłóconą pracę z imponującą
szybkością. Opatentowany
system szybkiego suszenia, krótki
czas konfiguracji i wykańczania
oraz szybkie uruchamianie
gwarantują najwyższą wydajność
kompleksowej produkcji.

GWARANCJA JAKOŚCI
OD POCZĄTKU DO
KOŃCA

WSZECHSTRONNA
I ELASTYCZNA
OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Regulacja wielkości kropli pozwala
optymalizować jakość druku na
poziomie 1200 dpi (rozdzielczość
obserwowana). Moduł „strażnika”
automatycznie wykrywa arkusze,
które mogłyby zakłócić produkcję,
i usuwa je przez górną tacę.
Dysze głowicy drukującej są stale
monitorowane, a wszelkie awarie
wywołują automatyczną reakcję
systemu, co gwarantuje wysoką
jakość każdego wydruku.

Technologia iQuarius
zapewnia znakomite wyniki
na wielu różnych nośnikach
(maks. format: B3), w tym
na papierze przetworzonym
lub powlekanym pod kątem
druku atramentowego oraz na
powlekanym i niepowlekanym
papierze offsetowym. System
umożliwia bezproblemowe
stosowanie różnych nośników
w ramach tych samych lub
kolejno następujących zadań.
System podawania arkuszy
papieru rozdzielanych za
pomocą strumienia powietrza
gwarantuje niezawodne
dostarczanie nośników z bardzo
pojemnych tac na papier, a także
bezproblemowe przełączanie
między różnymi nośnikami. Z kolei
skuteczny, szybki pas druku dba
o odpowiednie, płaskie ułożenie
arkuszy podczas ich transportu
w urządzeniu.

Układ podawania
papieru
wykorzystujący
strumień powietrza
zapewnia elastyczne
i niezawodne
podawanie nośników
ze wszystkich
tac w dowolnej
kombinacji.

Kontrola
wprowadzanych
arkuszy
automatycznie
wykrywa i usuwa
nośnik, który może
zakłócić produkcję.

ColorGrip
umożliwia
drukowanie na
szerszej gamie
nośników.

Precyzyjna
kontrola arkuszy
zapewnia
maksymalną jakość
druku.

Wbudowana
kontrola jakości
pozwala wykrywać
i korygować awarie
dysz w czasie
rzeczywistym
podczas drukowania.

Wbudowany
system
wykańczania
zapewnia gotowe
dokumenty.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie Océ VarioPrint i-Series
nie tylko bez problemu radzi sobie
ze współczesnymi wymagającymi
zadaniami, ale zapewnia też
najwyższą elastyczność i wydajność
pracy, umożliwiając rozwój
w przyszłości. Niezależnie od
tego, czy zajmujemy się drukiem
krótkich serii, spersonalizowanych
dokumentów czy
monochromatycznych dokumentów
wzbogaconych o kolor, Océ
VarioPrint i-Series pozwala na
rozszerzenie działalności o nowe
zastosowania i nowych klientów.

BEZPROBLEMOWA
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI
PRACY
Obsługiwane przez kontroler
PRISMAsync urządzenie VarioPrint
i-Series można bez problemu
zintegrować z różnymi systemami
pracy. Skutecznie współpracuje ono
z produktami Canon imagePRESS,
Océ VarioPrint, Océ ColorStream
i Océ ProStream.
Przy opracowaniu tego
zaawansowanego kontrolera,
wykorzystano 25-letnie
doświadczenie firmy w zakresie
szybkich kontrolerów druku
danych zmiennych. Kontroler
obsługuje najnowsze standardy
druku Adobe PDF i AFP/IPDS,
w tym PDF-X, PDF/VT i AFP/IPDS
z pełną obsługą IS/3. Umożliwia
on integrację z oprogramowaniem
PRISMAprepare i PRISMAproduction
oraz obsługę dodatkowych
specjalistycznych języków opisu
strony, takich jak PCL 6, LCDS, VIPP
i PPML, a także łączność z hostami
(w tym IBM z/OS).
W celu zapewnienia
kompleksowego rozwiązania
dział Canon Professional Services
oferuje doradztwo w zakresie
procesów biznesowych i obsługi
druku w kolorze, Umożliwia
to bezproblemowe wdrażanie
systemów w firmie i obsługę
wielu różnych zastosowań z myślą
o dalszym rozwoju.
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