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Eenvoudig, veilig en intelligent

Eenvoudige, soepele bediening en
workflows

Bij complexe printtaken op grootformaat is
het belangrijk dat uw printer telkens weer
indrukwekkende resultaten produceert.
De intuïtieve gebruikersinterface van
de PlotWave-serie maakt printen heel
eenvoudig. Intelligente automatisering
maakt gebruik van de kracht onder de
printerkap voor uitstekende prestaties. De
eersteklas beveiligingsfuncties beschermen
uw gegevens, niet alleen vandaag, maar
ook in de toekomst. Dankzij het compacte
formaat, de ergonomische constructie
en het schone, gesloten tonersysteem is
een grootformaatprinter uit de PlotWaveserie een uitstekende partner in drukke
kantooromgevingen.

De PlotWave-serie is gemakkelijk in het
gebruik dankzij de geïntegreerde intelligentie
en de uitzonderlijke eenvoud. Open en
print uw nieuwste revisietekeningen vanuit
uw home folder, cloud of lokale netwerk,
of gebruik de intuïtieve kopieer- en
scanfuncties die beschikbaar zijn via de
gebruikersinterface.

PlotWave 3000-serie
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Met de PlotWave-serie kunnen gebruikers
alleen de bestanden in hun eigen inbox
printen, wat essentieel is bij gebruik door
projectgroepen. Aangezien er zo goed als
geen opwarmtijd is, kunnen gebruikers snel
hun eigen vertrouwelijke ontwerpen printen
en ophalen.

PlotWave 5000-serie

ClearConnect-softwarepakket:
complexe taken worden eenvoudig

Printen vanaf elke plek?
Geen enkel probleem!

Met ClearConnect kunt u zelfs de meest
complexe opdrachten en documentensets
eenvoudig printen. Verplaats bestanden
via drag & drop voor geweldige
resultaten. Dankzij nauwkeurige previews
kunnen gebruikers het effect van hun
printinstellingen direct controleren. Dit
geeft gemoedsrust en voorkomt kostbare,
tijdrovende misdrukken. Standaardiseer
uw workflow en herhaal taken efficiënt
met eenvoudig te maken gespecialiseerde
media- en scantemplates.

De PlotWave-serie ondersteunt printen
vanaf vele locaties en bronnen. Met Publisher
Mobile kunt u bestanden bekijken en printen
vanaf uw mobiele telefoon of tablet. Met
Publisher Express kunt u rechtstreeks vanaf
het web printbestanden verzenden. Driver
Select, de grootformaat printer driver voor
Windows, vermindert fouten en geeft u
direct de juiste resultaten met zijn duidelijke
en gebruiksvriendelijke functies. Met Driver
Express kunt u PostScript-bestanden printen
vanaf Mac en Windows.
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SMARTShield beschermt uw gegevens

Beveiliging is essentieel in de moderne
kantooromgeving. Uw gegevens, uw
werkomgeving en uw resultaten zijn in
veilige handen met de PlotWave-serie.

Uw gegevens genieten in alle fasen van
het printproces optimale bescherming.
Verstuurde gegevens worden beveiligd met
coderingsprotocollen. En ook opgeslagen
gegevens zijn veilig gecodeerd.

SMARTshield

PlotWave-serie

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.

Bescherm uw professionele resultaten
De PlotWave-serie is ontworpen voor het
direct verkrijgen van de juiste printresultaten.
Hiermee voorkomt u kostbare misdrukken en
bespaart u tijd, papier en toner. De Radiant
Fusing-technologie voorkomt verlies van
printresolutie, afname van de puntgrootte
en onscherpe lijnen, omdat de toner precies
smelt waar deze op de media wordt geplaatst.
Behaal professionele resultaten met de
geïntegreerde Scanner Express: Image Logic
verbetert leesbare details in het gescande
bestand door kreukels en vouwen in het
gescande origineel te verminderen. Verbeter
de scanprestaties nog verder met de standalone Scanner Professional voor hoge volumes.

Zorg voor een gezonde kantooromgeving en een duurzame omgeving
De PlotWave-serie is een goede kantoorpartner.
Dankzij de lage ozonuitstoot, lage geluidsniveaus
en de lage hitte-uitstoot is de serie perfect
voor kantooromgevingen. Het tonersysteem
is volledig gesloten, zodat er geen ongezonde
dampen kunnen worden ingeademd.

De gebruikersinterface is draaibaar voor
ergonomisch comfort. Bovendien is de
PlotWave-serie vriendelijk voor het milieu.
De Radiant Fusing-technologie zorgt voor
een laag energieverbruik en het systeem is
ENERGY STAR-gecertificeerd.
Met de PlotWave-serie kunt u printen op
ongecoate of gerecyclede media en de inkt
op de prints is zeer goed te verwijderen voor
betere papierrecycling. Remanufacturing
van de printer door Canon is mogelijk,
waardoor een circulaire economie wordt
bevorderd.

Stel uw productiviteit zeker,
nu en in de toekomst
De PlotWave-serie is ontworpen voor
intensief gebruik en het veiligstellen van uw
productiviteit. Niet alleen vandaag, maar
ook tot ver in de toekomst. De POWERsynccontroller is gebaseerd op het nieuwste
Windows 10 IoT-besturingssysteem om
langdurige support te waarborgen.
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Slimme functies die uw proces
optimaliseren
De intelligente automatisering van de
PlotWave-serie maakt het leven op
vele manieren eenvoudiger. Dankzij de
automatische detectie van de rolbreedte en
de gemakkelijke papierinvoer is het invoeren
van media kinderspel. De automatische
rolwissel schakelt snel tussen mediarollen en
plaatst de afbeelding op de juiste plaats.
Pico Printing voegt automatisch extra
dots toe voor een indrukwekkende
beeldkwaliteit. Radiant Fusing past de
temperatuur van het systeem optimaal
aan de media aan.
PlotWave-serie

De Radiant Fusing-technologie transporteert
het papier met de tonerafzetting door de
fuser, waardoor de optimale hoeveelheid
warmte in de kortst mogelijke tijd wordt
afgegeven.
Uw hoeft functies niet in te delen in
prioriteit. Moet u complexe taken printen?
Scan of kopieer documenten tegelijkertijd.
POWERsync maakt gelijktijdige
bewerkingen mogelijk zonder dat dit ten
koste gaat van de productiviteit of kwaliteit.

Nette documentlevering

Consistent en zeer productief

De PlotWave-serie bespaart tijd dankzij
de opties voor het netjes leveren van
documenten. Afhankelijk van uw behoeften
kunt u uw prints eenvoudig uit de
bovenuitvoer of Stacker Select halen. De
bovenuitvoer bevindt zich op ergonomische
hoogte en de plots worden netjes gesorteerd
en gestapeld in de uitvoer. De Folder Express
3011* bespaart kantoor- en bureauruimte
dankzij het compacte ontwerp en de
nauwkeurige, strak gevouwen prints. De
Folder Professional 6011 en 6013** bieden
diverse vouwopties, waaronder offline vouwen
en versteviging. Voor extra stapelcapaciteit
kiest u voor de Stacker Select, die maximaal
400 vellen van 106 cm breed kan stapelen.

Aangezien de PlotWave-serie nauwelijks
opwarmtijd heeft, bespaart u tijd en
energiekosten. Van de slaapstand naar
printen in slechts 40 seconden. Bovendien
bereikt de printer printsnelheden van
maximaal 10 prints in A1- of D-formaat per
minuut, of maximaal 360 vellen per uur,
zonder toezicht. Met een mediacapaciteit
van maximaal 6 rollen kunt u veel
verschillende opdrachten intern printen. Dit
omvat FSC-papier, gerecycled papier en
vele andere mediatypen. De sheet feeder
biedt een mediacapaciteit van maximaal
250 vellen.

*/** de Folder Express en Folder Professional zijn exclusief
beschikbaar voor de PlotWave 5000-serie
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