פלוטר  Canonשלך
imagePROGRAF TM
פלוטר מודרני המאפשר הדפסה באיכות
גבוהה באתרך

אדריכלים ומהנדסים כבר אינם משרטטים פרויקטים גדולים באופן ידני ,הם
עברו לטכנולוגיה ממוחשבת שהפכה את עבודתם ליעילה יותר .טכנולוגיה זו
מאפשרת להם לעשות יותר בפחות זמן  -בדיוק רב יותר ובפירוט רב יותר.
הגיע הזמן שהם יתחילו לחשוב על טכנולוגיית ההדפסה באותו אופן.

לאדריכלים ,מהנדסים וחברות בנייה יש צרכים
מיוחדים בכל הנוגע להדפסה בפורמט רחב .מעבר
לצורך שלהם להדפסה מהירה ומדויקת ,הם זקוקים
להדפסה על פי דרישה ולעתים קרובות בסביבות
מאתגרות.
כל מי שהביא אי פעם שרטוט לא מוגן לאתר בנייה
,יודע היטב אילו סוגים של סכנות ממתינות לו.
לכלוך ,מים וגורמים סביבתיים אחרים מאיימים כולם
על עמידותן של התוכניות היקרות שלכם ,שבלעדיהן
לא ניתן להמשיך בעבודה.
ואף שהדפסה בפורמט רחב נותרה פיתרון ההדפסה
העיקרי עבור ארכיטקטורה והנדסה ,חברות רבות
עדיין משתמשות בציוד הדפסה מיושן שאינו נתמך
יותר על ידי היצרן המקורי .כאשר ציוד זה מפסיק
לתפקד ,בודדים יידעו לבצע בו תיקונים ,ומעטים עוד
יותר יידעו כיצד ניתן לאתר חלקי חילוף ממקור אמין.

אחרים מסתמכים על שירותי הדפסת מצד שלישי
עבור צרכיהם בפורמט גדול ,דרך אשר שבתרחיש
אידאלי עשויה להתפס כשימוש יעיל בתקציב
ובזמן ,אך עלולה לייצר צווארי בקבוק כאשר שבתי
דפוס אינם יכולים לספק את השרטוטים בזמן,
למשל כאשר ישנם מספר רב של פרויקטים שיש
להשלים בדחיפות במקביל.
אדריכלים וצוותים אחרים לא אמורים להידרש
להסתמך על מדפסת לא יעילה או על זמן
האספקה של ספקי דפוס חיצוניים כדי לבצע את
העבודה .למעשה ,תהליך ההדפסה הוא כאב
ראש שאף אחד במשרד אדריכלות והנדסה לא
אמור להתמודד איתו .למרבה המזל ,פלוטר
איכותי ,אמין ומדויק עם הגמישות להתאמה לכל
סוגי עבודות ההדפסה כגון רישומים ,שרטוטים,
תרשימים ,עיצובים ואפילו תמונות במהירות ודיוק
הוא התרופה למחלות ההדפסה של כל חברה.

הפלוטר המתאים יכול לשרת את כל צרכי
ההדפסה שלכם ,כך שתישארו צעד אחד
לפני המתחרים וכל העובדים שלכם ישדרו
על אותו גל.

מה פלוטרים מודרניים
יכולים לעשות עבורך?
האם אתם חושבים שמדפסת עסקית כלשהי תעשה את העבודה עבור המשרד שלכם? תחשבו שוב .בשל
אפשרויות הסריקה וגודל ההדפסה המוגבלים  -והצמא לדיו  -מדפסות עסקיות סטנדרטיות עלולות לפגוע
משמעותית בתפוקות של משרד מהנדסים וארכיטקטים.
פרויקטים של  CADדורשים תמונות גדולות יותר מאלה שמדפסות משרדיות רגילות יכולות להכיל ותוכנות
פנימיות מודרניות יכולות להפוך לכלי אמיתי שמפשט את עבודת האדריכלים ,המהנדסים והמעצבים שיוכלו
כעת להציג תדפיסים גדולים ואיכותיים בפורמט גדול בתוך דקות ספורות.
בין אם קבלן רוצה להציג תוכנית לחדר ובין אם מעצב פנים רוצה להציג ללקוח קונספט לעיצוב חדרים,
מדפסות בפורמט רחב מציעות את היכולת לייצר מסמכים בפורמט גדול עם תמונות ,צבע וגרפיקה שמדפסת
שולחנית אינה יכולה להשיג ,ובעלות שולית.

כיצד הפלוטרים יכולים
להועיל לך:
פרודוקטיביות
משופרת

קישוריות הרשת תחזק את תהליך העיצוב השיתופי ,תאיץ את השלמת
הפרויקט ותפנה משאבים לביצוע התקשרויות בפרויקטים אחרים.

חסכון בזמן
ובעלויות

היכולת להדפיס את פרויקטי ה CAD-שלכם תחסוך לכם זמן וכסף
משמעותיים .לא תשלמו את התקורה של צד שלישי ,לא תצטרכו לבצע
הזמנות (ולבזבז תקציבים נוספים) כדי לבצע שינויים ברגע האחרון ,ולא
תהיו נתונים לחסדיהם של זמני ייצור חיצוניים.

איכות

אתם יכולים להפיק תדפיסים מפורטים טובים באותה מידה  -או אף
טובים יותר מאלה שאתם מקבל מבית דפוס.

גרסאות על
הדרך

פתרונות הדפסה לארכיטקטורה מאפשרים למנהלי מערכת לבצע
שינויים ברישומים בקנה מידה מלא ולהפיץ אותם מייד לקבלנים ,קבלני
משנה ובעלי עניין.

ארכיון אמין

היה מוגן מפני הליכים משפטיים עתידיים  -סמוך על טכנולוגיות הארכוב
של שרטוטי  CADומסמכים אחרים בפורמט גדול.

אמינות
המדפסת

פלוטרים מודרניים יכולים לעמוד בשימוש תכוף וכבד .יכולות נפח
גבוהות מעניקות לחברתך את הכוח לספק תדפיסים גדולים ואיכותיים
לפי דרישה.

מה צריך לחפש
בפלוטר?
בקנית מדפסת חדשה ,הוצאה כספית היא בלתי נמנעת .אך ישנן דרכים להפחית את עלויות הבעלות.
באפשרותכם להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל תמורה טובה יותר לכסף שלכם על ידי חיפוש התכונות הבאות:
•   הדפסה באיכות גבוהה צבעים מדויקים ופרטים נאים וברורים.
• גמישות טיפול בתדפיסים גדולים ובמסמכים קטנים יותר כגון דוחות ומצגות ,שתאפשר שימוש בהם על ידי
משתמשים שונים למטרות שונות.
• היכולת להדפיס ממכשירים ניידים ,שזו דרך ההווה והעתיד.
• פלטפורמה פתוחה ,כך שתוכלו לשלב את הפלוטר עם משימות יומיומיות כגון סריקה לDropbox,-
 Google Driveאו .SharePoint
• כדאיות כלכלית ,כולל עלות התחזוקה והדיו .לבעלות על המכשיר יש בדרך כלל מחיר ,לכן יש להקפיד
לקחת בחשבון את עלות התחזוקה והדיו.

היתרון של
CANON
קו הפלוטרים Canon imagePROGRAF
 TMמספק את כל הצרכים של משרד אדריכלים
ומהנדסים  -כולל מחיר זול .הוא תוכנן למטרה
אחת  -להפוך מדפסות פורמט גדול לנוחות ובמחיר
סביר ככל האפשר.
הוא תומך בכל תקני  CAD/GISושפת ,HPGL/2
ואיתו משתמשים יכולים ליצור בלחיצת כפתור
תדפיסים מהממים  -אוטומציה בהדפסה .סדרת
 TMתומכת בעבודה מרחוק ,ומציעה התראות
על השלמת העבודה ,גם אם המשתמשים אינם

ליד המדפסת וביטחון משופר שכן ניתן לשלוט
בקפדנות על נתוני הדפסה חסויים.
פלוטרים מקו Canon imagePROGRAF TM
ניתנים לשדרוג בקלות .ניתן לשדרג כל מכשיר
מסדרת הפלוטרים  TMשלנו (למעט )TM-205
למדפסת רב-תכליתית ,ממש בתחילת הדרך
או בהמשך כאשר הצורך מתעורר .ניתן לבחור
בין שתי אפשרויות  -סורק  L36ei/L24eiברמת
בסיסית או סורק  T36מתקדם.

Canon imagePROGRAF TM-300 MFP T36 AIO

Canon
imagePROGRAF
TM-200/205
 TM-200/205היא מדפסת  24אינץ' ( 610מ"מ).
הגודל הקומפקטי שלה (קצת יותר מ  -38אינץ') הופך את המדפסת הזו לבחירה האידאלית עבור אדריכלים,
מהנדסים או קבלנים שעובדים מהמשרד הביתי שלהם או ממשרד קטן עד בינוני TM-200 .מסוגלת לטפל
בנפח הדפסה חודשי בינוני אך פועלת היטב גם במקרים של שימושים נמוכים במדפסת.
בזכות ההדפסה המהירה (הדפסה של עמוד  A1תוך  24שניות בערך) והשקטה היא אחת מהמתחרות
המובילות אל מול מותגים ודגמים דומים אחרים .מכלי הדיו הגדולים מפחיתים את העלות למ"ל ,כך שבסופו של
דבר עלות הדפסה שלכם תרד.

TM-200

דגם
מעמד למערם
(סטאקר)

TM-205

אופציונליSD23 ,

אופציה MFP

L24ei

מפרט
מוצר מפורט

עלוני TM 200 205

—

עלון TM 200 MFP

מהירות הדפסה וצריכת דיו

TM-200/205
24”, A1

 24שניות

 44שניות

דקה ו  22שניות

 0.15מ”ל

 0.32מ”ל

 1.36מ”ל

שרטוט A1 CAD
הדפסה מהירה ,נייר
רגיל

שרטוט A1 CAD
הדפסה רגילה ,נייר
רגיל

פוסטר A1
הדפסה רגילה ,נייר
מצופה

* כל הפלוטרים מקו  TMחולקים את אותן התכונות ,ואילו בדגמי HDD TM-205/305
ישנם  500GB HDD/128Mb ROMנוספים ,הדפסה ישירה של קבצי  PDFותכונות
אבטחה נוספות.

Canon
imagePROGRAF
TM-300/305
 TM-300היא מדפסת  36אינץ' ( 914מ"מ)
המדפסת כוללת מעמד/יחידת ערימה (עם גלגלים להעברה או הזזה בקלות) .בעת הדפסת הדפים ,הם
נחתכים ומוערמים באופן אוטומטי בסדר הנכון על ידי המדפסת ללא כל אינטראקציה אנושית (בשונה מסלי
התפיסה הישנים).
ההדפסה המהירה (הדפסה של עמוד  A0תוך  40שניות) ושקטה מאפשרת למדפסת לפעול בזמן שפעילות
אחרת מתרחשת ,כך שהיא מגדילה את היעילות וממזערת את העלויות.

TM-300

דגם
מעמד למערם
(סטאקר)
אופציה MFP

TM-305
סטנדרט

L36ei
T36
T36AIO

מפרט
מוצר מפורט

T36
T36AIO

עלוני TM 300 305
עלוני TM 300 305 L36ei MFP
עלוני TM 300 305 T36 MFP

מהירות הדפסה וצריכת דיו

TM-300/305
36”, A0

 40שניות

דקה ו  14שניות

 2דק .ו  36שניות

 0.24מ”ל

 0.51מ”ל

 2.67מ”ל

שרטוט A0 CAD
הדפסה מהירה ,נייר
רגיל

שרטוט A0 CAD
הדפסה רגילה ,נייר
רגיל

פוסטר A1
הדפסה רגילה ,נייר
מצופה

* כל הפלוטרים מקו  TMחולקים את אותן התכונות ,ואילו בדגמי HDD TM-205/305
ישנם  500GB HDD/128Mb ROMנוספים ,הדפסה ישירה של קבצי  PDFותכונות
אבטחה נוספות.

זקוקים לעזרה
במציאת הפלוטר
?המושלם למשרד שלכם
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