НАПРАВЕТЕ

ПОВЕЌЕ
ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА
ДОСТИГНЕТЕ НОВИ ВИСИНИ
Серија imagePRESS C10010VP

ЗНАЧАЈНО

ДОСТИГНУВАЊЕ ЗА
 ДИГИТАЛНОТО
ПРОИЗВОДСТВЕНО
ПЕЧАТЕЊЕ
Достигнувањата го
обележуваат вашиот
напредок на секое
патување. Тие ви
покажуваат до каде
сте стасале и што
следува понатаму.

Новата серија imagePRESS претставува значајно

Новата серија imagePRESS C10010VP ја користи

Притиснете „Start“ (Започни) и преминете на

достигнување за дигиталното печатење во боја. Во

најновата технологија на Canon за да ги претвори

следната задача, со сигурност дека ќе добиете

2006 година, првата серија imagePRESS ја поттикна

предизвиците во можности, можностите во профит

доследен висок квалитет и непрекинато работење

индустријата да го промени ставот за дигиталната

и идеите во реалност. Исклучителна продуктивност.

од првиот лист до последниот.

технологија. Да истражува нови можности. Да

Извонредна флексибилност за медиуми.

открива нови прилики.

Неверојатен квалитет.

Со почетокот на новата ера во дигиталното

Добијте врвно, поедноставно и автоматизирано

и опции за завршна обработка за да создадете

печатење, новата серија imagePRESS C10010VP ви

дигитално печатење - сè во еден моќен пакет.

конфигурација од печатење до завршна обработка

овозможува да постигнете уште подобри резултати.

Заедно со сигурноста што ја очекувате од

што е најсоодветна за вашето деловно работење -

Да преземете нови предизвици и да постигнете нови

imagePRESS - секој ден и за секоја задача.

сега и во иднина.

успеси.

Изберете од широкиот опсег на автоматизирани
дигитални интерфејси, алатки за работен процес

Печатете неверојатни и живописни слики со офсет

Новата серија imagePRESS C10010VP - подобрете го

Повеќе задачи. Печатење во помал тираж. Задачи

квалитет на медиуми со тежина од 60 gsm до 400

вашето деловно работење.

што максимално ја искористуваат флексибилноста

gsm и со должина од 1.300 mm. Во обем од неколку

за медиуми. Задачи што се потребни за вчера. И сето

до илјадници. Од менија до летоци и од книги до

тоа без намалување на квалитетот. Без разлика на

реклами.

вашето деловно работење - комерцијални оператори
за услуги за печатење или внатрешни оддели за
печатење во голем обем - вие се соочувате со овие
предизвици секој ден.

ПЕЧАТЕТЕ

ПОБРЗО

Автоматизација со притиснување на копче.
Непрекинато печатење. Печатете со голема брзина
дури и за посложени задачи со различни медиуми.
Без разлика на видот на задачата, стигнете од
почеток до крај што е можно побрзо.
Управувате со повеќе задачи. За печатење во помал тираж. Со пократки
рокови. Така што, продуктивноста е важна. Новата серија imagePRESS
C10010VP нуди потполно ново ниво на поедноставно печатење. Брзината
- доследни 100 страници во минута, без разлика на медиумот - е само
почеток. Притиснете „Start“ (Започни) и ќе активирате група софистицирани
алатки за автоматизација што имаат само една цел - висококвалитетна боја
без компромиси на што е можно поефикасен и подоследен начин.

СТАБИЛНА БРЗИНА
Мешањето различни медиуми не значи забавување.
Технологијата Dual Fixing ја усогласува патеката
на хартијата со медиумите, со што ги елиминира
долготрајните приспособувања при фиксирање на
температурата за различни видови и дебелини на
хартија. Потешките/обложени медиуми (над 151 gsm)
поминуваат низ две единици за спојување; полесните/
необложени медиуми (помалку од 150 gsm) поминуваат
низ една единица
за спојување.
Воздушно сечило
ги одвојува
тенките листови
и го минимизира
гребењето.

КАЛИБРАЦИЈА СО
ПРИТИСНУВАЊЕ НА КОПЧЕ

Вградениот спектрометриски сензор на
серијата imagePRESS C10010VP е задолжен за
претприлагодувањето на боите. Само притиснете
го копчето за да ги проверите поставките за боја
на механизмот за која било хартија што сакате да ја
користите, вклучувајќи и обложена хартија. Бидете
сигурни дека калибрацијата во реално
време на
Multi-D.A.T.
ќе ја провери
секоја страница
без прекин
на работата
- функција
што нема да
ја најдете кај
друг печатач - и
ќе овозможи
доследност на
боите.

ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМ ОД
ПЕЧАТАЧОТ

Автоматското двострано печатење на долги
листови му става крај на рачното снабдување
со долги листови. POD Deck Lite XL и изборните
механизми за снабдување BDT VX овозможуваат
снабдување на голема количина листови со
должина од 762 mm и тежина од 400 gsm,
со максимален капацитет од 5.000 листови
- како и одлична сеопфатна регистрација.
Добијте едноставно печатење на производи со
превиткување
навнатре во
вид на писмо
- брошури со
шест страници,
постери, корици
на книги и
многу повеќе.

КОНТИНУИРАНА РАБОТА
Вакуумското полнење со технологијата со
воздушно одвојување овозможува извонредно
сигурно полнење во голем обем до 4.000 листови.
Неправилното полнење на дури и обложена хартија
е сведено
на минимум.
Поврзете два
магацини и
ќе можете
да користите
10.000 листови.

ИЗБЕГНЕТЕ ЗАГЛАВУВАЊЕ
НА ХАРТИЈАТА

За непрекинато печатење, ултразвучното
откривање на повеќекратни повлекувања на
листови спречува заглавување на хартијата и ги
минимизира проблемите со завршната обработка.
Листовите што се склони на заглавување
автоматски се пренасочуваат кон горниот
излезен фах на изборниот POD Deck. Машината
за печатење
продолжува да
работи и не е
потребна рачна
интервенција.

НЕ ПРИФАЌАЈТЕ

ОГРАНИЧУВАЊА
ХАРТИЈАТА ЌЕ ГИ ПРЕНЕСЕ
ВАШИТЕ ИДЕИ
Препуштете ѝ се на фантазијата.
Печатете задачи со различни медиуми што ги поместуваат
границите на можностите со хартијата. Печатете подолго. И со
поголема тежина. Отпорност на природните елементи.

Печатењето се враќа во мода, а брендовите
увидуваат дека користењето исклучиво дигитална
технологија не е ефективно.
Интернет-просторот е премногу бучен и
пренатрупан.
А, кога сите зборуваат во исто време, вашиот глас
не може да се чуе. А, не можат да го чујат ни вашите
потрошувачи.
Додадете ја дигиталната технологија и веднаш
добивате поинаков резултат. Тоа е повеќесетилен
канал. Канал кој не само што можеме да го видиме,
туку и да го допреме и почувствуваме. Одлично
дизајнираниот отпечатен материјал привлекува
внимание. Тој поттикнува емоција, впечаток,
внимание - и поголем поврат на инвестицијата.
Ненадминатата можност на новата серија
imagePRESS C10010VP да печати на различни
медиуми отвора свет на разновидност за вас и за
вашите потрошувачи.

ПОГОЛЕМА ИЗДРЖЛИВОСТ
Создадете можности за надворешно печатење
со додавање издржливост, благодарение на
проширената поддршка за синтетички медиуми
- на пример полипропилен и полиестер.

Исклучителната провидност на тонерот CV - CV
е кратенка за Consistently Vivid - ги истакнува
површинските својства на хартијата. Мат
хартијата и обложената хартија одговараат на
отпечатениот материјал. Исто така ја зголемува
ефикасноста на преносот со подобрување на
доследноста и прецизноста на боите.

СЕТО ОВА, НО И ПРОДУКТИВНОСТ

БИДЕТЕ ПОАМБИЦИОЗНИ
Поддршката за долги листови до 1.300 mm ви
овозможува да бидете поамбициозни. Печатете реклами
и промотивни материјали во едно поминување или 4-6
преклопени страници на отворање во A4-формат.

КОРИСТЕТЕ ПОГОЛЕМИ ТЕЖИНИ
Дизајнерите обожаваат да користат потешки
хартии. Тие може да пренесат идеи за луксуз и
јачина. Овозможете примателите да се чувствуваат
ценето. Размислете за визит-картички, директна
пошта, покани, честитки. Врвни рекламни
материјали. Поддршката на серијата imagePRESS
C10010VP за хартии до 400 gsm е совршена за
печатење на овие производи што даваат голем
приход и многу повеќе.

ПЕЧАТЕТЕ ГО РАПАВОТО СО
МАЗНОТО
За подобар „изглед и чувство“ нема ништо
подобро од „врвовите и долините“ на
хартијата со текстура и релјефната хартија.
Но, не секоја дигитална машина за печатење
може да ги претстави на соодветен начин.
Напредниот ремен за пренос на слики
(AITB) на серијата imagePRESS C10010VP
содржи повеќе флексибилни слоеви што
овозможуваат целосно навлегување на
тонерот на дури и најрелјефните медиуми
- слично на подлогата кај машините за
офсет печатење. Операторот може и да го
оптимизира преносниот напон за секој вид на
медиум. Нема да најдете флексибилен ремен
и контрола на напонот од операторот кај друг
печатач.

Не дозволувајте проблемите со продуктивноста
да ве спречат да ја истражите моќноста на
разновидните медиуми. Изразете ја вашата
креативност максимално со употреба на
контрастни медиуми за да додадете впечаток.
Дизајнот на уредот за двојно фиксирање во
серијата imagePRESS C10010VP - две поминувања
за тешка хартија, едно поминување за
полесни медиуми - ја отстранува потребата за
приспособување на температурата.

КВАЛИТЕТ

ШТО ЌЕ ВЕ

ВООДУШЕВИ
Истражувањето нуди
многу изненадувања.
Постигнете повисоко
ниво на дигитално
печатење во боја
со извонреден и
доследен квалитет
сличен на офсет
печатењето.
Издигнете го вашето деловно работење на
нови нивоа имајќи сигурност дека можете да
понудите дигитални слики со највисок квалитет.
Живописни бои. Слики со висока резолуција.
Неверојатно остар текст. Прави линии. Полни
површини. Без разлика на медиумот. Без
разлика на примената. Со минимална вклученост
на операторот. Во секое време.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ СО
РАЗЛИЧНИ ЕКРАНИ

НЕВЕРОЈАТНО ОСТРА
РЕЗОЛУЦИЈА

Резолуцијата од 2.400 x 2.400 dpi нуди голем
избор на шаблони на екранот од 140 dpi до 230
dpi, како и 170 lpi и 200 lpi, така што можете да ги
опфатите сите можности. Зададената поставка за
слики и графика е 190 dpi, додека за текст е 230 dpi.
Тоновите на кожата се рамномерни, без зрнеста
текстура - екранот со 200 линии ја подобрува
резолуцијата кога се забележуваат розети (YMK) на
сликите со човечка кожа. Текстот е остар и читлив.
Технологијата за сегментација на слики автоматски
ги препознава различните елементи - или можете
да го разбудите уметникот во себе и да работите
на ваш начин.

Во споредба со стандардните инфрацрвени ласери,
ласерот R-VCSEL1 со 32 зраци создава помали
точки и нуди неверојатна резолуција на печатење
од 2.400 x 2.400 dpi. Текстот и тенките линии се
репродуцираат реално. И не се намалува брзината
на печатење.

РЕГИСТРАЦИЈА ШТО Е
НАЈДОБРА ВО ОВАА КЛАСА
ДОСЛЕДНОСТ НА БОИТЕ ОД
ПОЧЕТОК ДО КРАЈ

ДВОЈНО ПЕЧАТЕЊЕ

Технологијата за повеќекратно изложување
ја печати секоја точка двапати, овозможувајќи
висококвалитетни слики и неверојатен
квалитет на печатење. Технологијата за
развивање со двојна обвивка користи повеќе
избраздени валјаци за нанесување на тонерот
за доследни и полни површини на листот.
Печатете поистакнати полни површини - без
дамки - со дизајнот за развивање со двојна
обвивка.

Калибрацијата во реално време на Multi-D.A.T.
нуди доследни и стабилни бои при континуирано
печатење - без интервенција од корисникот и
без влијание врз продуктивноста. Таа ја мери
секоја слика со скенирање на 20 показатели за
густина поставени на површината на барабанот
и напредниот ремен за пренос на слики - пет
за секоја боја, од мала до голема густина. Ниту
една друга дигитална машина за печатење не ги
мери осветлените површини, тоновите со среден
интензитет, сенките и полните површини.

1Црвен ласер што се емитува преку вертикална празнина

Нема да најдете подобра регистрација на која
било друга конкурентска машина. Единицата
за регистрација со вкрстено снабдување
нуди прецизност од +/-0,5 mm со употреба
на странични челична лента за регистрација слично како кај машините за офсет печатење со
механизам за снабдување со листови. За уште
поголема доследност, подредувањето во четири
агли овозможува порамнување на сите агли функција што е достапна само кај imagePRESS.
За дополнителна прецизност, ознаките за
регистрација на напредниот ремен за пренос на
слики го компензираат движењето на сликата на
флексибилна површина.

СОЗДАДЕТЕ
СВОЈА

Една големина е ретко соодветна за сите - и секако не на
денешниот пазар за дигитално печатење. Затоа новата серија
imagePRESS C10010VP е достапна во различни конфигурации,
од стандардна до конфигурација со сите функции - и сè што е
помеѓу нив. Како и голем број опции за завршна обработка и
решенија за работни процеси.

СТАНДАРДНА КОНФИГУРАЦИЈА3

2

КОНФИГУРАЦИЈА ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ (СТАНДАРДНО)
Ако претежно користите долги листови или медиуми, тогаш одлучете се за
квалитетот на imagePRESS со димензии до 1.300 mm за еднострано печатење и до
762 mm за двострано печатење.
2

3

4

1

Идеална комбинација за опкружувања каде што се печатат само брошури.
Ненадминатата флексибилност за медиуми ви овозможува да печатите на
различни тежини и текстури без намалување на продуктивноста. Додадете
единица за редење со висок капацитет ако сакате да вршите локална
завршна обработка на задачите со голем обем.
1

„Апликациите
се двигатели на
побарувачката
за печатење и
одредуваат кои уреди
ќе им бидат потребни
на давателите на
услуги за печатење
(PSP) во следните
години“.

8

7

Излезно лежиште за хартија

Макс. капацитет на хартија:
6.000 листови
Конфигурација

Макс. капацитет на хартија:
5.000 листови

ВЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
POD Deck

1

Keypoint Intelligence 2
9

Влезно лежиште за хартија

6

Влезно лежиште за хартија

Излезно лежиште за хартија

Макс. капацитет на хартија: 5.000 листови
Долги листови (до 762 mm): 1.000 листови
1 лист (влез 762 mm - 1.300 mm)

Макс. капацитет на хартија: 3.500 листови
Долги листови (до 762 mm): 300 листови
10 листови (излез 762,1 mm - 1300 mm)

Конфигурација
1

ПЕЧАТЕЊЕ

ВЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
POD Deck Lite XL

2 Фах за долги листови

2
	
Единица за средишна завршна

обработка (за захефтување во
повеќе положби и изработување
брошури)

ИЗЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
3 Единица за средишна завршна

обработка (за захефтување во повеќе
положби и изработување брошури)
4 Фах за долги листови за единицата за
завршна обработка

ЦЕЛОСНА КОНФИГУРАЦИЈА

КОНФИГУРАЦИЈА ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ (НАПРЕДНО)

Издвојте се од конкуренцијата со максимална креативност,
продуктивност и квалитет. Ниту една машина со тонер и можност за сечење
хартија не нуди повеќе.

Дизајнирана за опкружувања со голема продуктивност кои печатат големи количини
и користат голем процент на долги медиуми. Механизмот за снабдување BDT VX
овозможува прецизна регистрација и користење различни медиуми со должина до
762 mm при двострано печатење.
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Влезно лежиште за хартија
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Излезно лежиште за хартија		

Макс. капацитет на хартија: 10.000 листови Макс. капацитет на хартија: 15.400 листови
² „Western European Digital
Production, Printing Application
Forecast: 2018-2023“. Keypoint
Intelligence, January 2020.
³ Освен ако не е наведено
поинаку, сите информации
за медиуми се однесуваат на
хартија од 80 gsm во A4формат.
Дополнителната опрема и
спецификациите наведени во
овој документ се основани
врз информации што биле
достапни во моментот на
издавањето и подлежат
на промени без претходно
известување.

Конфигурација
ВЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
1

2 x POD Deck

ИЗЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ

Влезно лежиште за хартија
Излезно лежиште за хартија
Макс. капацитет за хартија: 11.000 листови Макс. капацитет за хартија: 11.200¹ листови

2 C	Единица за вметнување документи

Долги листови (до 762 mm): 5.000 листови Долги листови (до 762 mm): 400 листови

3

Конфигурација

4
5
6
7

8
9

	
Повеќефункционална професионална
единица за правење дупки
Единица за совршено поврзување
	2 x единици за редење со голем
капацитет (HCS)
Единица за превиткување хартија
	Единица за завршна обработка
со средишно спојување (за
захефтување во повеќе положби и
изработување брошури)
Единица за отсекување брошури
	Единица за отсекување брошури
со две сечила

ВЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
1 Механизам за снабдување
	
долги листови BDT VX
2 POD Deck
¹(6.200 HCS+ 1.000 Fin. Фах A
(горен фах) + 4.000 Fin. Фах B

ИЗЛЕЗНО ЛЕЖИШТЕ
3 Единица за редење со голем капацитет
4 Фах за долги листови за единицата за
5

редење со голем капацитет

Единица за средишна завршна
обработка (за захефтување во повеќе
6 положби и изработување брошури)
Фах за долги листови за единицата за
завршна обработка

ИЗБОР НА ОПЦИИ ЗА ЗАВРШНА
ОБРАБОТКА
POD DECK

POD DECK LITE XL

• Капацитет: до 4.000 листови
(2 фиоки x 1.000 листови и 1
фиока x 2.000 листови). Излезен
фах: 150 листови

• Капацитет: до 3.500 листови со должина
до 487,7 mm и 1.000 листови со должина
до 762 mm.
• Хартија со прилагодена големина: 139,7
mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7mm

• Во конфигурацијата може да
додадете втор POD

• Долги листови: 279 mm x 487,8 mm 330,2 mm x 762 mm
• Тежина на медиуми:

• Поддржани големини на
медиуми4:
-	SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L,
B5S, 13”×19”S, 12”×18”S, 11”×17”S,
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS,
16KL, 16KS, четири поштенски
картички, слободна големина
(182 mm x 182 mm - 330,2 mm x
487,7 mm)

- 60-400 gsm (со должина до 487,7 mm)

•П
 оддржани видови и тежини
на медиуми:
-	Вид на медиум: тенка,
обична, рециклирана, во
боја, дебела, обложена, со
релјеф, паус, за поврзување,
OHP, провидна фолија,
провидни медиуми, етикети,
однапред издупчена, индекс
(потребен е додаток за
индекс), четири поштенски
картички, синтетичка
- Тежина на медиуми: 60-400 gsm

-	Необложени од 64-300 gsm (со
должина од 487,7 mm до 762,0 mm)
-	Обложени од 100-300 gsm (со должина
од 487,7 mm до 762,0 mm)

• Воздушно одвојување и снабдување со
валјаци

• Поддржани големини на медиуми:
-	SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S,
B4S, B5L, B5S, 13”×19”S, 12”×18”S,
11”×17”S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS
Слободна големина (139,7 mm x
182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

• Поддржани видови и тежини на
медиуми:
-	Вид на медиум: тенка хартија,
обична хартија, рециклирана
хартија, хартија во боја, дебела
хартија, обложена хартија,
хартија со релјеф, паус хартија,
хартија за поврзување, OHP,
транспарентна, провидна,
етикети, однапред издупчена
хартија, индекс, поштенска
картичка (двојна поштенска
картичка, четири поштенски
картички)
-	Тежина на медиуми: 60-400
gsm (обложени медиуми: 70 350 gsm)
• Технологија за воздушно
одвојување и снабдување со
валјаци.
• Овој уред може да се комбинира
со изборниот фах за долги
листови (погледнете други
опции).

ЕДИНИЦА ЗА
СОВРШЕНО
ПОВРЗУВАЊЕ
Создава висококвалитетни

Единицата за завршна
обработка со захефтување
и единицата за завршна
обработка со средишно
спојување имаат капацитет
за хартија до 5.000 листови
и капацитет за захефтување
до 100 листови. Достапни
функции:
• Можности за подредување - автоматско
подредување и исфрлување на сите копии од
завршена задача, со страници во правилен
редослед
• Можности за групирање - подредување
и исфрлување на сите копии од завршена
задача, подредени по страница
• Можности за офсет редење - исфрлување на
сите копии од завршена задача и подредена
задача

книги со совршено
поврзување. Технологијата
за топло лепило при ниска
температура ги поврзува
страниците од содржината
и корицата. Големина на
брошури - ширина: 203-297
mm; должина: 138-216 mm.
Дебелина: до 25 mm. Број

МЕХАНИЗАМ ЗА
СНАБДУВАЊЕ ДОЛГИ
ЛИСТОВИ BDT VX 370

прецизно отсекување на три рабови за да се
добие професионална завршна обработка.

ЕДИНИЦА ЗА
ОТСЕКУВАЊЕ БРОШУРИ

• Капацитет до 5.000 листови за медиуми
со должина до 762 mm

• Хартија со прилагодена големина: 279 mm
x 432 mm - 330,2 mm x 762 mm
• Тежина на медиуми: до 400 gsm
• Метод за потпомагање со максимална
јачина на воздух (торнадо)

ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА
ОБРАБОТКА СО
СРЕДИШНО СПОЈУВАЊЕ
Создава стандарден раб на брошурите што го
Исто како погоре, плус
изработка на брошури до
25 листови и средишно
превиткување до 5
листови. Режимот за
брошури нуди можности
за средишно спојување до
100 страници, вклучувајќи
ја и корицата. Ги намалува
трошоците со создавање
брошури што ги надополнуваат задачите за офсет
печатење, а со тоа ги задоволуваат и потребите
за пазарот за печатење на барање. Ако се користи
во комбинација со единицата за вметнување
документи, тогаш може да вметнете корица во боја.

ЕДИНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ
СО ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ
(HCS)

• Поддржува
само по
еден лист со
големина до
1.300 mm

Овозможува печатење во
голем обем. Капацитет
за редење од 6.000
листови, со дополнителен
капацитет од 200 листови
во горниот фах. Исто
така, во горниот фах
може да се наредат до
100 листови од долги
медиуми со максимална должина од 762 mm.
Може да се додадат две единици за редење со
голем капацитет за да се добие уште поголем
капацитет. Двете вградени подвижни платформи,
што можат да се отстранат, овозможуваат лесно
преместување на документите заради локална
завршна обработка.

ЕДИНИЦА ЗА
ВМЕТНУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ
Овозможува однапред
отпечатени медиуми од
различни извори да се
додаваат во задачите
заради уште поголема
професионалност при
работата. Тежина на хартија:
60-300 gsm. Големини: A3, A4,
A4R, SRA3, 13” x 19”. Слободна
големина: 182 mm x 182 mm до
330,2 mm x 487,7 mm.

на листови: 10-200 (80 gsm). Опција за додавање

печатење на копија од завршена задача,
автоматско захефтување на копијата, потоа
исфрлување.

ФАХ ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ

4Во поддржаните големини на медиуми, „S“ се
однесува на снабдување со кратки рабови, а „L“ се
однесува на снабдување со долги рабови.

ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА
ОБРАБОТКА СО
ЗАХЕФТУВАЊЕ

• Можности за захефтување - континуирано

POD DECK LITE
• Капацитет: до 3.500 листови

ОПЦИИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА
ДОБИЈТЕ УШТЕ ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

генерира единицата за завршна обработка со
средишно спојување. На овој начин се избегнува
ефектот каде што рабовите на страниците што
се најдалеку од највнатрешното превиткување

ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДИНИЦА
ЗА ПРАВЕЊЕ ДУПКИ
За напредно правење дупки, ги
вклучува и опциите за двојна
јамка и про-клик спирала.
Шаблоните за правење дупки
се достапни во форма на
калапи - корисникот може
лесно да ги менува. Тежини на
хартија (обична): 75-300 gsm.
Изборни алатки за правење
дупки: прстен со отворање
2/4 дупки (8,0 mm), прстен
со отворање 2/4 дупки (6,5
mm), пластичен чешел 21
дупка, двојна јамка 23/21 дупка
(кружни), двојна јамка 34/32 дупки (кружни),
двојна јамка 23 дупки (квадратни), двојна јамка
34 дупки (квадратни), спирала во боја 47 дупки,
поврзување со пластична лента 12 дупки, прстен
со отворање 4 дупки (шведски), превиткување
(без дупки).

изгледаат како да се оддалечуваат од рабовите на
страниците што се најблиску до највнатрешното
превиткување. За да го спречи тоа, единицата за
отсекување ги отсекува рабовите на завршената
книга за да се добие стандарден раб. Отсекување
по ширина: 2-20 mm. Отсекување по дебелина:
до 50 листови (вклучувајќи и корица). Тежини на
хартија: 60-300 gsm.

ЕДИНИЦА ЗА
ОТСЕКУВАЊЕ БРОШУРИ
СО ДВЕ СЕЧИЛА
Се интегрира
беспрекорно со
единицата за
отсекување брошури
и единицата за
завршна обработка
со средишно
спојување за да
овозможи внатрешно
отсекување од три
страни на брошури
со средишно
спојување што се отпечатени на целата површина.
Отсекување по ширина: 2-15mm. Отсекување по
дебелина: до 50 листови, вклучувајќи и корица.
Тежини на хартија: 60-300 gsm.

ЕДИНИЦА ЗА
ПРЕВИТКУВАЊЕ ХАРТИЈА
Овозможува превиткување
листови во следните
формати: Z-превиткување,
C-превиткување, наизменично
Z-превиткување, двојно
паралелно превиткување и
превиткување на половина.

ФАХ ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ
ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА
ЗАВРШНА ОБРАБОТКА
Новиот и издолжен фах
може да работи со подолги
листови - до 1.300 mm. Се
прикачува на горниот фах
на единицата за завршна
обработка и единицата
за завршна обработка со
средишно спојување и може
да се преклопи заради лесен
пристап до опремата за
завршна обработка.

ПОЕДНОСТАВЕТЕ ГО

ПРОИЗВОДСТВЕНОТО
ПЕЧАТЕЊЕ
Поедноставете ги сложените процеси со избор на моќни
решенија за работни процеси за да ја зголемите ефикасноста
на производственото печатење, да ги намалите трошоците и
да го зголемите профитот.

PRISMAsync за серијата
imagePRESS C10010VP
Уникатниот софтвер за
работни процеси од Canon нуди
висококвалитетен и практичен
интерфејс со многубројни функции
што ќе ви овозможат:
• Минимизирање на рачното
извршување на процесите со
што ќе се намалат трошоците,
грешките и потребата за работна
сила
• Потполна контрола врз целиот процес на
производственото печатење
• Централизирано управување со задачите и
нарачките
• Поедноставно примање и проверување нарачки
• Минимизирање на времето потребно за подготовка
на датотеките
• Управување со автоматската корекција на боите
• Спојување слични задачи со интелигентно
групирање
• Обединување различни процеси

EFI FIERY
Достапни
се два
контролори
Fiery:
imagePRESS
Server B7000
V2.0 и
imagePRESS Server B6000 V2.0.
• Професионално управување со боите

ТУКА СМЕ

ЗА ВАС

• Проверки пред печатењето и промени во последна
минута
• Проверки на задачите и отстранување проблеми од
нив
• Вграден софтвер за различни податоци наменет за
приспособување
• Побрза обработка на датотеки
• Прецизно и доследно управување со боите
• Автоматизирајте ги работните процеси за да
сработите повеќе за пократко време
• Функција HyperRIP со единечен, повеќекратен
и „брз“ режим RIP за високи перформанси и
продуктивност
• Централизирано управување со задачите и
можности за уредување што ги задоволуваат
потребите за сложените задачи и ги намалуваат
трошоците

Не може да успеете сами. Ви треба тим што ќе ве
поддржи.
Изберете го Canon како ваш сигурен партнер за
технологија и ние ќе ве поддржиме во секој чекор
од вашето патување - сега и во иднина.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА СЛИКА
ШТО Е ВОДЕЧКО ВО СВЕТОТ
Името Canon повеќе од 80 години е синоним за совршенство во обработката на
слики во различни полиња, почнувајќи од фотографирање па сè до снимање во
областа на медицината. Со промоцијата на палетата imagePRESS во 2006 година ја
трансформиравме технологијата за сеопфатно дигитално печатење, па затоа може да
ни верувате - и на нашите професионални партнери за работни процеси - дека ќе ви
обезбедиме иновации што ќе ги задоволат вашите деловни потреби.

ТИМ ОД ИЛЈАДНИЦИ ЧЛЕНОВИ ЗА ПОДДРШКА

Добијте пристап до најновите иновации во технологијата за дигитално печатење, како
и до медиуми и апликации. Илјадници експерти за услуги се посветени да ја зголемат
вашата продуктивност, поддржани од глобална база на податоци со корекции,
ажурирања и искуство.

ПОМАГАМЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ВАШАТА КОМПАНИЈА

Свесни сме дека вашата компанија е многу повеќе од хардвер и софтвер. Вие имате
визија во кој правец сакате да одите и колку високо сакате да се искачите. Токму
затоа ви нудиме континуирани деловни консултации и поддршка што ќе ви помогнат
да извлечете максимум од вашата инвестиција и да го забрзате развојот на вашата
компанија.
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