
ONGEËVENAARD. 
De snelste zwart-wit 
productieprinter in zijn segment 

Océ VarioPrint 6000 TITAN-serie
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IN-EEN-OOGOPSLAG

REDUCEER 
PRODUCTIETIJD 
EN -KOSTEN

• Toonaangevende zwart-
wit printsnelheid tot wel 
328 ipm*

• Capaciteit tot wel 
10 miljoen afdrukken 
per maand

• Hoogste 
beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid 
dankzij een stabiel 
printproces en een 
korte papierbaan 
waardoor 
productiestops tot het 
verleden behoren 

• Enorme invoercapaciteit 
van 24.000 vel en 
uitvoercapaciteit van 
18.000 vel

• PaperLogic en 
mediagebaseerde 
workflows, plus 
een scala aan 
nabewerkingsopties

• Plan printopdrachten 
tot 8 uur vooruit 
en print tot 4 uur 
ononderbroken met 
PRISMAsync

• Ondervang 
seizoenspieken in uw 
productie met tijdelijke 
snelheidslicenties 

• Mobiele-app voor 
het monitoren op 
afstand en maximale 
beschikbaarheid

• De unieke Gemini-
technologie beprint een 
vel gelijktijdig op voor- 
en achterzijde, voor 
een vrijwel perfecte 
registratie

• ScreenPoint-technologie 
optimaliseert beelden 
voor elke afzonderlijke 
pagina

• De intelligente SuperCell 
half-tone-technologie 
zorgt voor vloeiende 
beelden en scherpe 
lijnen

• CopyPress-technologie 
garandeert vlakke matte 
afdrukken door de lage 
fixeertemperatuur

• Print op media van 
slechts 45 gram of tot 
wel 350 x 500 mm, 
geschikt voor het 4-up 
printen van boeken

• Opties voor 
gespecialiseerde 
transactieprints en 
applicaties voor het 
printen van cheques

• Een milieuvriendelijke, 
stille en 
ongecompliseerde 
zwart-wit 
productieprinter

• 30% minder 
energieverbruik per 
print dan de naaste 
concurrenten*

• Produceert 97% 
minder ozon dan 
concurrerende 
modellen*

• Zeer laag 
geluidsniveau*

SUPERIEURE  
APPLICATIE-
KWALITEIT

ECHTE 
DUURZAAMHEID 

*In vergelijking met gepubliceerde specificaties en interne testen van Canon.



EEN 
ONGEËVENAARDE 
PRODUCTIEPRINTER. 
Maak kennis met de 
VarioPrint 6000 
TITAN-serie
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Ervaar de hoogste printsnelheden in de markt, 
gecombineerd met ongeëvenaarde betrouwbaarheid en 
beeldkwaliteit — de Océ VarioPrint 6000 TITAN-serie. De 
VarioPrint 6000 TITAN combineert zwart-wit prints van 
offsetkwaliteit met laag energieverbruik, minimaal geluid 
en een lage ozonuitstoot* en is ideaal voor het printen 
van grote volumes van tot wel 10 miljoen afdrukken per 
maand. Uw krachtpatser in print.
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De snelste zwart-wit losblad 
productieprinter, de VarioPrint 6000 
TITAN-serie, stelt gebruikers in staat 
om opdrachten sneller dan ooit te 
leveren en te voldoen aan strakke 
planning. Met A4-snelheden tot 
328 ipm heeft deze serie een 5-9% 
hogere productie in vergelijk met 
concurrerende modellen, waardoor 
dit product een klasse apart is. De 
VarioPrint 6000 TITAN-serie schakelt 
vloeiend tussen IPDS- en PDF-
workflows met behulp van een snelle 
geïntegreerde APPE-gebaseerde 
PRISMAsync printserver.

De printsnelheid is niet het enige 
kenmerk dat de VarioPrint 6000 
TITAN-serie onderscheidt. Deze 
productieprinter biedt aanzienlijk 
meer betrouwbaarheid en uptime 
dan de concurrenten dankzij het 
robuuste metalen ontwerp, de 
betrouwbare papierbaan en het 
stabiele printproces. Dankzij de 
grote in- en uitvoercapaciteit kan 
de VarioPrint 6000 TITAN-serie 
tot wel vier uur printen zonder 
operator en kan er tot wel acht uur 
vooruit worden gepland met de 
PRISMAsync-server. Blijf daarnaast 
altijd in contact met de PRISMAsync 
mobiele app: ontvang preventieve- 
en noodmeldingen op je smartphone 
en tablet. 

ONGEËVENAARDE 
PRODUCTIVITEIT 

BETROUWBAAR  
EN EENVOUDIG

*In vergelijking met gepubliceerde specificaties en interne testen van Canon.



PRINT LANGER, 
PRINT SNELLER

Naast het basismodel is de  
VarioPrint 6000 TITAN-serie 
verkrijgbaar in twee andere 
varianten: de TP- en MICR-edities. 
De TP-waxversie is ontworpen 
voor transactieprints, terwijl het 
MICR-model hoogwaardige fraude-
gevoelige documenten produceert. 
Met de optionele Integrated Camera 
Mouning Unit kan je volledige 
pagina's scannen en uitgebreid 
gegevens verzamelen met een 
rapportagefunctie. En dat alles 
zonder invloed op de printsnelheid 
en productiviteit.

TP- EN  
MICR-OPTIES 
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Gemini-technologie is een kant en 
klare duplex-innovatie die tegelijkertijd 
op voor- en achterzijde print. 
Registratie-onnauwkeurigheden 
worden voorkomen en er wordt een 
vrijwel perfecte uitvoer geleverd 
doordat vellen niet meer worden 
omgedraaid in het papierpad. 
De VarioPrint 6000 Titan-serie 
produceert een consistent scherpe 
afdruk van offset-kwaliteit dankzij een 
combinatie van unieke technologieën: 
CopyPress verwerkt eenvoudig 
materiaal met veel structuur, terwijl 
het lage-temperatuurproces ervoor 
zorgt dat het papier vlak ligt na het 
printen. ScreenPoint optimaliseert elke 
pagina op basis van de inhoud die 
wordt geprint, terwijl het intelligente 
SuperCell half-tone-algoritme 
180 lijnen per inch (lpi) levert voor 
haarscherpe reproductie, plus 
237 grijstinten voor genuanceerde 
beelden en vloeiend verloop.

De VarioPrint 6000 TITAN biedt 
gebruikers indrukwekkende 
flexibiliteit, met de mogelijkheid om 
te printen op een scala aan structuur- 
en speciale media voor hoge kwaliteit 
en exceptionele toepassingen. 
Daarnaast kan deze productieprinter 
printen op extreem lichte media 
van slechts 45 gram, dankzij een 
optionele mediakit. Hierdoor ontstaat 
een scala aan nieuwe diensten voor 
drukwerkleveranciers, waaronder 
farmaceutische folders.

EEN VRIJWEL  
PERFECTE REGISTRATIE

KRACHTIGE  
MEDIA-OPTIES



PERFECTE 
PRINTKWALITEIT

De Océ VarioPrint 6000 Titan stelt 
de norm in de industrie voor het 
digitaal printen van boeken dankzij 
de vrijwel perfecte registratie van de 
Gemini-technologie en het printen 
op formaten tot wel 350 x 500 mm. 
Hierdoor behoort 4-up printen op 
boekformaat tot de mogelijkheden. 
Je kunt tevens korte opdrachten 
efficiënt verwerken, waardoor je 
nieuwe markten kunt aanboren 
zoals eenmalige boekprints en 
gepersonaliseerde boeken, met 
een volledige end-to-end workflow. 
Met de VarioPrint 6000 TITAN kun 
je matte afdruk van offsetkwaliteit 
en perfect vlakke uitvoer leveren 
en zelfs media van slechts 45 gram 
gebruiken.
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JOUW ON-DEMAND 
BOEKENFABRIEK



ZWART  
EN  
WIT,  
GROEN  
EN  
STIL.



Eenvoudige bediening, betrouwbare 
mediaverwerking en PaperLogic-
technologie zijn slechts enkele van de 
functies die helpen afval te beperken door 
in één keer te zorgen voor de juiste prints.

PRINTEN  
MET OOG  
VOOR MILIEU

UITZONDERLIJKE 
DUURZAAMHEID 

LAAGSTE 
ENERGIEVERBRUIK

De VarioPrint 6000 TITAN-serie 
belichaamt duurzaam zwart-wit printen 
en zorgt voor een schone en prettige 
werkomgeving. De serie produceert 
vrijwel geen ozonuitstoot, weinig warmte 
en weinig geluid, voor een aangename 
werkomgeving. 

De VarioPrint 6000 TITAN verbruikt 30% 
minder energie dan de naaste concurrent, 
waardoor je aanzienlijk bespaart op de 
energierekening en een milieuvriendelijke 
organisatie runt*.

DIRECT HET  
GEWENSTE RESULTAAT
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*In vergelijking met gepubliceerde specificaties en interne testen van Canon.



4  WAARSCHUWINGSLICHT VOOR 
OPERATOR

 Toont de status van de printer 
zodat de operator onmiddellijk 
weet of de productie soepel 
verloopt of ingrijpen nodig is.

5    PLAN ACHT UUR VOORUIT
Met de ingebouwde APPE-
gebaseerde PRISMAsync 
printserver kun je tot wel acht 
uur vooruit plannen en vloeiend 
schakelen tussen IPDS- en 
PDF-workflows.

6    NETJES STAPELEN
Tot 3 stapelaars met hoge 
capaciteit bieden zeer nette 
vlakke stapeling, met de 
mogelijkheid om tijdens het 
proces te uploaden. Bovendien 
kun je met een set finisher tot 
100 vel nieten.

7    OPEN DFD-INTERFACE
De stapelaars met hoge 
capaciteit bieden een open 
DFD-interface voor inline 
nabewerking. Bijvoorbeeld 
hoogwaardige boeken met 
vierkante rug van de BLM550+ 
en gelijmde boeken met de BGB 
Bourg 3202.

1  DE ALLERSNELSTE
 Met 328 ipm is de VarioPrint 

6000 TITAN niet alleen de 
snelste printer in zijn soort, maar 
ook de hardste werker, met 
toonaangevende volumes van tot 
wel 10 miljoen prints per maand*.

2  BETROUWBARE PAPIERINVOER
 Luchtseparatie en vacuüminvoer 

in alle laden voor betrouwbare 
papierinvoer. Ultrasone detectie 
van dubbele vellen verhelpt 
verkeerde invoer onmiddellijk.

3   GROTE INVOER- EN 
UITVOERCAPACITEIT
Enorme invoercapaciteit van 
24.000 vel en uitvoercapaciteit 
van 18.000 vel verhogen de 
efficiëntie. Bovendien verhoogt 
de optionele rolinvoer de 
papiercapaciteit tot het 
maximum.

*In vergelijking met gepubliceerde specificaties en interne testen van Canon.

INTEGRALE PRODUCTIVITEIT
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De Océ VarioPrint 6000 TITAN heeft de monochrome snelheid, 
beschikbaarheid en hoogwaardige beeldkwaliteit die nodig zijn om de 
productiviteit te maximaliseren en perfecte prints aan klanten te leveren.

BIEDT SNELHEID, BETROUWBAARHEID 
EN KWALITEIT.
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10  SCHITTERENDE PRINTS
 ScreenPoint-technologie en 

SuperCell optimaliseren elke 
pagina op basis van het type 
inhoud dat wordt geprint. Ze 
leveren haarscherpe details  
(180 lpi), genuanceerde beelden 
en vloeiend verloop met tot wel 
237 grijstinten.

11  LICHTGEWICHT MEDIA
 Betrouwbaar printen van 

lichte media van 45 gram 
met een speciale mediakit en 
luchtgeleiding.

12  BOEKEN PRINTEN
 Ontdek de voordelen van unieke 

boekprints: echt 4-up printen met 
flexibele formaten tot  
350 x 500 mm en een vrijwel 
perfecte registratie voor 
hoogwaardige boeken.

8  EEN VRIJWEL PERFECTE 
REGISTRATIE

 Gemini Instant Duplex-
technologie print voor- en 
achterzijde tegelijkertijd. Hierdoor 
worden registratieproblemen 
voorkomen en is de papierbaan 
uiterst betrouwbaar.

9   VLAKKE, MATTE 
OFFSETKWALITEIT

 CopyPress-technologie maakt 
gebruik van een rubberen band 
die de inkt op het papier drukt 
bij smelttemperaturen van 
slechts 100 °C. Hierdoor wordt 
papierdeformatie aanzienlijk 
verminderd en krijg je matte, 
vlakke uitvoer.

13  LAGE OZONUITSTOOT
 De groenste zwart-wit 

productieprinter op de 
markt genereert bijna geen 
ozonuitstoot.

14   BETER VOOR HET MILIEU
 Verlaag de energiekosten met 

30% minder energieverbruik 
(in vergelijk met concurrerende 
modellen) en zeer geringe 
warmte- en geluidsemissie*.

APPLICATIEKWALITEIT DUURZAAMHEID
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