VERHOOG DE
EFFICIËNTIE.
VERSNEL DE GROEI.
ColorStream 8000-serie

© 2021 Canon Production Printing Canon is een geregistreerd handelsmerk van Canon Inc. ColorStream is een geregistreerd handelsmerk van Canon Production Printing Netherlands B.V. Geen enkel
deel van deze publicatie mag gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of, in geen enkele vorm en op enige wijze, overgedragen worden, hetzij elektronisch, handmatig of op andere wijze, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en geprinte afbeeldingen zijn simulaties en zijn niet per definitie van toepassing op producten en diensten die op de
verschillende plaatselijke markten worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als enige vorm van garantie voor de specifieke eigenschappen, voor specificaties, de
technische prestaties of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig zijn aan wijzigingen. Canon
Production Printing is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, of voor verliezen of onkosten die het gevolg zijn van het gebruik van de inhoud van deze publicatie.

Canon Europe

canon-europe.com
Nederlandse editie

ColorStream 8000-serie

VERHOOG DE EFFICIËNTIE.
VERSNEL DE GROEI.
Ontdek de productiviteit
Meer opdrachten. Kleinere oplagen. Kortere levertijden. Veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Of u nu print- en communicatiediensten aanbiedt, een zakelijke onderneming of datacenter runt, gespecialiseerd
bent in het printen van publicaties of een allround commerciële drukker bent, om voorop te blijven lopen heeft
u een drukpers nodig die u in staat stelt om gemakkelijk opdrachten in te stellen, van media te wisselen en
documenten te personaliseren. Bovendien wilt u uiteraard dat uw printer kan werken met minimale interventie
van het personeel. Dit zijn slechts een paar van de aspecten waarin de ColorStream 8000-serie uitmunt.

Verhoog de efficiëntie met
de ColorStream 8000-serie.
Voldoe aan strikte serviceniveauovereenkomsten en verlaag
de marktprijsdruk met
ononderbroken productiviteit
en hogere uitvoervolumes.
Verstevig uw marktpositie door
een superieure printkwaliteit te
bieden, met originele 1.200 dpi
printkoppen en printsnelheden
tot 160 m/min. Dat is een output
van 2.152 A4/min.

Productiviteit tot 160 m/min
met een uptime van meer
dan 90 %

Originele 1.200 dpi
printkopresolutie

Efficiëntie bij zeer
kleine oplagen

Veelzijdige
toepassingsmogelijkheden
Focus op duurzaamheid
in productie en gebruik
van de drukpers

Ontdek de verbluffende kwaliteit
Creëer adembenemende toepassingen
De nieuwe originele 1.200 dpi printkoppen leveren
een verbluffende, consistente printkwaliteit, van
de eerste tot de laatste pagina. Bovendien printen
de krachtige RIP’s van de SRA-controller gegevens
met volledig variabele inhoud op nominale snelheid.
Dankzij de controle over iedere nozzle in de
printkoppen is de controller in staat om een meer
consistente druppelgrootte en -plaatsing te leveren,
en dit vormt de basis voor een opvallend goede
printkwaliteit.
• Originele 1.200 dpi printkopresolutie
• Een breed scala aan ongecoate en inkjetgeoptimaliseerde media van 40 tot 160 gsm
• Nieuwe pigmentinkt op waterbasis zorgt voor
een indrukwekkende kwaliteit op ongecoat papier
zonder voorbehandeling
• Geoptimaliseerde inktformule voor lichtgewicht
media en zwaardere materialen

Ontdek de efficiëntie
Beperk afval tot het minimum en optimaliseer het

Proactief onderhoud
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rendement
Dankzij de unieke combinatie van flexibiliteit en
kwaliteit vereenvoudigt en versnelt de ColorStream

8000-serie de overgang van monochrome naar
full-colour digitale print. Profiteer van de afvalvrije
pauze, printen met snelheidsverloop en de Canon
HeadSafe-technologie voor een uiterst betrouwbare
geautomatiseerde werking.
• Rendement
• Effectief inktbeheer en kleine inktdruppels
• Energie-efficiënt droogproces
• Geautomatiseerde reiniging van de printkoppen
om inktafval tot het minimum te beperken en de
printkwaliteit te optimaliseren

Ontdek de duurzaamheid
Ons gemeenschappelijke doel
Het duurzame design is een van de voornaamste
aspecten van de ColorStream 8000-serie. De serie
wordt niet alleen geproduceerd met gebruik van
zonne-energie en duurzame onderdelen, maar is ook
gericht op degelijke productiviteit, lage investeringen
in arbeidskosten, laag energieverbruik en een minimale
hoeveelheid papierafval.
• Afvalvrije pauze en printen met snelheidsverloop
• Direct beeldvormingsproces dat consistente kleuren
en optimale resultaten mogelijk maakt
• On-demand printen om afval en veroudering te
voorkomen.
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