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GEBOUWD VOOR
Creëer met gemak vele
grootformaat-applicatie.

De ColorWave 3000-serie is
gebaseerd op meer dan 10 jaar
bewezen technologie en creëert
vertrouwen met de handige,
eenvoudige bediening, hoge
printkwaliteit en uitstekende
betrouwbaarheid, wanneer elk detail
telt. De ColorWave 3000-serie is
een flexibel printsysteem dat ideaal
is voor technische documenten en
grafische toepassingen. De ColorWave
3000-serie zit boordevol slimme,
tijdbesparende innovaties die
printfouten en kosten verminderen.
Met geautomatiseerde rolwissel,
uitstekende workflowsoftware en

ColorWave 3600

ColorWave 3000-serie

een volledig assortiment uitstekend
afgestelde nabewerkingsapparatuur
kan de ColorWave 3000-serie een
groot aantal applicaties produceren
met minimale tussenkomst van
de gebruiker. De geavanceerde
beveiligingsfuncties beschermen uw
gegevens, niet alleen vandaag, maar
ook in de toekomst. De ColorWave
3000-serie bestaat uit twee modellen:
de ColorWave 3600 voor zorgeloos
printen en de ColorWave 3800
voor gebruikers die een hogere
mediacapaciteit en nog meer
mediaveelzijdigheid nodig hebben.

ColorWave 3800
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EEN GENOT
OM MEE TE
WERKEN

De ColorWave 3000-serie
biedt een eenvoudige
bediening en een hoge
printkwaliteit in een handige,
voordelige oplossing. De
printers uit de ColorWave
3000-serie zijn gebouwd
voor productiviteit:
uitgerust met slimme,
tijdbesparende innovaties en
gebruiksvriendelijke functies
die printfouten verminderen.

ColorWave 3000-serie

Eenvoudig in gebruik, op elke manier

Past naadloos bij uw workflow

De printers uit de ColorWave 3000-serie zorgen
ervoor dat u snel en zorgeloos kunt printen. Met de
ClearConnect-softwaresuite en -gebruikersinterface
kunt u complexe taken eenvoudig beheren en
kunt u printen met direct het gewenste resultaat.
Verzend eenvoudig opdrachten via de Publisher
Select-software, met automatische What You
See is What You Print-previews die printfouten
tot een minimum beperken. Driver Select, de
grootformaatprinter-driver voor Windows,
reduceert fouten nog verder en zorgt direct voor
het gewenste resultaat, met duidelijke en eenvoudig
te gebruiken functies. En met Driver Express kunt u
PostScript-bestanden printen in Mac- en Windowsomgevingen.

Met de ColorWave 3000-serie bent u verzekerd
van industrieconforme beveiligingscompliance.
De veilige POWERsync-controller met Windows
10 IoT OS verwerkt taken eenvoudig en snel, en
de open architectuur maakt integratie met vele
printmanagement-applicaties mogelijk. Voer
inkomende taken gemakkelijk en vol vertrouwen uit.

De ColorWave 3000 heeft de vertrouwde
groene knop. De slimme, geautomatiseerde
printinstellingen vereisen een minimale tussenkomst
van de gebruiker om een uitstekende output te
verkrijgen die aan uw hoogste verwachtingen
voldoet. De Print Assistant stelt automatisch
de juiste printmodus voor uw opdracht voor.
Mediaspecifieke vereisten worden automatisch
gedetecteerd en de printer schakelt rechtstreeks
naar de juiste rol. Bij het scannen of kopiëren maakt
de Image Logic-scantechnologie van beschadigde
of gevouwen originelen nauwkeurige scans en
kopieën van hoge kwaliteit.

Ergonomisch gebruiksgemak

De ColorWave 3000-serie biedt productiviteitsniveaus
waarop u kunt vertrouwen. Door de krachtige en
betrouwbare POWERsync-controller verwerkt u
razendsnel opdrachten, terwijl u Publisher Select, de
drivers en besturingssoftware kunt blijven gebruiken.
Het systeem is bij uitstek geschikt voor het verwerken
van piekvolumes als u onder druk staat.

De ColorWave 3000-serie verhoogt de
productiviteit dankzij de eenvoudige en
handige methode voor het laden van rollen,
geautomatiseerde rolwissel, automatische
rolbreedtedetectie en eenvoudige papierinvoer.
Dankzij de draaibare gebruikersinterface kunt u de
printer altijd bedienen in de meest comfortabele
positie. Haal uw prints uit de bovenuitvoer of het
gewenste nabewerkingsapparaat.
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DE FLEXIBELE
KEUZE
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Eindeloze toepassingen
De ColorWave 3000 kan op een breed scala aan
media printen en biedt een grote verscheidenheid
aan toepassingen: van hoogwaardige technische
documenten tot full-color graphics. Met een
mediacapaciteit van maximaal 6 rollen kunt
u met het ColorWave 3800-model meerdere
toepassingen tegelijk combineren en zeer grote
opdrachten zonder onderbreking uitvoeren. De
MediaSense-technologie zorgt er ook voor dat
de afstand tussen Imaging Devices en media
automatisch wordt aangepast, voor hoogwaardige

output zonder handmatige aanpassingen bij het
printen op materiaal met verschillende diktes.
Dit geeft u de mogelijkheid om printvolumes
te vergroten voor een sneller rendement op
uw investering. De veelzijdige CrystalPointprinttechnologie biedt direct droge prints zonder
feathering en uitstekende fijne details op een
groot aantal mediatypes: van dunne, ongecoate
tot dikke postermedia en zelfs vinyl. Met de Onyxsoftware kunt u uw ColorWave 3000-printer
eenvoudig integreren in uw grafische omgeving.

Ga voor het complete pakket

Klaar om u vele jaren van dienst te zijn

Met de ColorWave 3000-serie investeert u in
een systeem dat u ondersteunt bij wat u nodig
hebt: of u nu in zwart-wit of in kleur print,
dit systeem doet het allemaal. In combinatie
met de grote mediacapaciteit van 6 rollen
produceert de ColorWave 3000-serie op
efficiënte wijze en met minimale tussenkomst
van de gebruiker technische documenten en
grafische toepassingen op grootformaat. Als
u wilt scannen, kopiëren en printen, maakt de
Image Logic-scantechnologie van imperfecte
originelen perfecte scans en kopieën. Verbeter
de scanprestaties nog verder met de productieve
stand-alone Scanner Professional en pas uw

De printers uit de ColorWave 3000-serie zijn
gebouwd voor duurzaamheid. Deze uiterst
betrouwbare systemen bieden een uitstekende
beschikbaarheid en er is geen dagelijks onderhoud
nodig. De ColorWave 3000-serie is een echt
werkpaard en maakt gebruik van duurzame
onderdelen met een lange levensduur. De printer is
gemaakt voor jarenlang robuust en stabiel printen
met bewezen technologieën. De serviceorganisatie
van Canon biedt uitstekende ondersteuning op
basis van tientallen jaren ervaring.

printoplossing aan uw workflowvoorkeuren aan
met de Folder Express, Folder Professional en
Stacker Select.
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VOLDOET AAN DE 	
Zeer betrouwbare technologie
De 5e generatie ColorWave 3000-serie
maakt gebruik van TonerPearls: een bewezen
technologie met meer dan 15.000 installaties
wereldwijd. De TonerPearls worden verwarmd
en vervolgens met extreme precisie op de
media gespoten. De multi-pass CrystalPointprinttechnologie biedt een heldere, uiterst solide
printkwaliteit zonder feathering.
Of u nu een technisch document, hoogwaardige
rendering, kaart of kleurenreclamebanner
voor buitengebruik wilt printen, de ColorWave
3000-serie heeft de kwaliteit die u nodig hebt:
scherpe lijnen, hoge leesbaarheid, fijne details en
gelijkmatige vlakvullingen.
Dankzij de betrouwbare multi-pass
printtechnologie wordt elk detail nauwkeurig
geprint. De ColorWave 3000-serie biedt de
mogelijkheid om hoge kwaliteit full-color
afbeeldingen te printen.

ColorWave 3000-serie

Print op een breed scala aan media, zelfs zonder
coating, en krijg nog steeds robuuste prints
dankzij CrystalPoint. Prints zijn direct droog,
robuust en waterbestendig, zonder laminering.

	HOOGSTE
VERWACHTINGEN
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De ColorWave 3000-serie, met z'n
PAINT-technologie, compenseert
spuitopeningsproblemen direct tijdens
het gebruik, om printfouten te voorkomen
en een hoge doorvoersnelheid te
behouden. Dit garandeert een consistente
printkwaliteit tussen de eerste en de laatste
print gedurende de gehele levensduur van
uw printer. De MediaSense-technologie
past automatisch de ruimte tussen de
Imaging Devices en de media aan, om
hoogwaardige prints op een groot aantal
media mogelijk te maken.

SMARTShield beschermt uw gegevens
Uw gegevens genieten in alle fasen van
het printproces optimale bescherming.
Verstuurde gegevens worden beveiligd met
coderingsprotocollen. En ook opgeslagen
gegevens zijn veilig gecodeerd. Aangezien
een printer over het algemeen niet wordt
gebruikt voor langdurige gegevensopslag,
wordt het verwijderen beveiligd door middel
van versnippering van data en toereikende
verwijderingsprotocollen.
Er is ook de optie om de harde schijf te
verwijderen wanneer de printer uit bedrijf
wordt genomen, als ultieme beveiliging. De
effectieve gebruikersauthenticatie biedt
documentbeveiliging voor gebruikers en
activiteitscontrole voor budgetverantwoordelijke
managers. De hackpreventie beschermt
tegen kwaadwillige indringers. Al deze
beveiligingsmaatregelen zijn gemaakt voor
de lange termijn: met softwaresupport,
beveiligingsupdates en service op afstand.

SMARTshield
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Ondersteuning van een gezonde
omgeving, op alle niveaus
Profiteer van een gezonde werkomgeving
dankzij CrystalPoint-technologie. Het
printproces produceert geen fijnstof, ozon
of geur en de TonerPearls zijn niet giftig.
Bovendien zorgen de lage geluidsniveaus van
de ColorWave-printer voor een comfortabele
werkomgeving. De ColorWave 3000-serie is
ook gecertificeerd met het ENERGY STARlabel voor laag energieverbruik.

Ondersteuning van verschillende
recyclinginitiatieven is standaard: u kunt
bijvoorbeeld printen op ongecoate of
gerecyclede media en de inkt op de prints
is zeer goed te verwijderen voor betere
papierrecycling. In onze voortdurende
inspanningen om een circulaire economie
te bevorderen, kunnen de ColorWave
3000-printers aan het einde van hun
levensduur door Canon worden gereviseerd en
hergebruikt.

10.11

