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EEN

MIJLPAAL VOOR
PRODUCTIE PRINTEN

Op elke reis
markeren mijlpalen
uw voortgang.
Ze laten zien hoever
u bent gekomen en
wat er voor u ligt.

Een nieuwe imagePRESS is een
mijlpaal op het gebied van printen
in kleur. In 2006 gaf de eerste
imagePRESS de industrie aanleiding
om print anders te beschouwen. Om
nieuwe mogelijkheden te verkennen.
Nieuwe kansen te ontdekken.
Nu er een nieuw tijdperk aanbreekt
voor print, vraagt de nieuwe
imagePRESS C10010VP-serie u om
uw grenzen verder te verleggen. Om
nieuwe uitdagingen aan te gaan en
nieuwe successen te boeken.
Meer opdrachten. Kleine oplagen.
Opdrachten die de mediaflexibiliteit
tot het uiterste drijven. Opdrachten
die gisteren klaar moeten zijn. En
dat alles zonder in te leveren op
kwaliteit. Waar uw printactiviteiten

ook liggen, of u nu een commerciële
printserviceprovider bent of
een interne repro met een groot
printvolume, u hebt elke dag met
deze uitdagingen te maken.
Voor de nieuwe imagePRESS
C10010VP-serie wordt
gebruikgemaakt van de nieuwste
Canon-technologie om uitdagingen
om te zetten in kansen, kansen in
winst en ideeën in werkelijkheid.
Exceptionele productiviteit.
Buitengewone mediaflexibiliteit.
Verbluffende kwaliteit.
Ervaar het ultieme op gebied van
gestroomlijnde, geautomatiseerde
productie – allemaal in één krachtig
pakket. En ondersteund door de
betrouwbaarheid die u van een

imagePRESS verwacht – dag in dag
uit, opdracht na opdracht.
Print prachtige beelden van
offsetkwaliteit die van de pagina af
spatten op materiaal variërend van
een 60 g/m² tot zware media van
400 g/m² en tot een lengte van
wel 1.300 mm.
In volumes die kunnen variëren van
een paar stuks tot duizenden prints.
Van menukaarten tot mailers, van
boeken tot banners. Druk op Start en
ga verder met de volgende opdracht,
verzekerd van de consistent hoge
kwaliteit en ononderbroken productie,
van het eerste tot het laatste vel.
Kies uit een breed scala aan
geautomatiseerde digitale
front-ends, workflowtools en

afwerkingsopties om de configuratie
te maken die het beste is voor uw
bedrijf — nu en in de toekomst.
Bespaar tijd op handmatige
controles en lever een consistente
printkwaliteit dankzij twee nieuwe
automatiseringsopties.
Verzeker u van kleurconsistentie en
registratienauwkeurigheid van hoog
niveau met de Sensing Unit. Detecteer
zelfs de kleinste onnauwkeurigheden
met de Inspection Unit.
De nieuwe
imagePRESS C10010VPserie – opent nieuwe
mogelijkheden voor uw bedrijf.

WERK SNELLER

Automatisering met een druk op de knop Ononderbroken
printen. Een hoog tempo, zelfs bij lastige opdrachten met
een combinatie van verschillende media. Elke opdracht
wordt snel geproduceerd.

U verwerkt meer opdrachten. In kleinere oplagen. Tegen steeds strakkere
deadlines. Productiviteit is dus belangrijk. De nieuwe imagePRESS C10010VPserie tilt gestroomlijnde productie naar een geheel nieuw niveau. Snelheid –
een constante snelheid van 100 pagina's per minuut, ongeacht de media – is
slechts het begin. Druk op Start en u activeert een hele reeks geavanceerde
automatiseringstools die slechts één doel hebben: zo efficiënt en consistent
mogelijk hoogwaardige kleuren printen zonder compromissen.

STABIELE SNELHEID
U kunt verschillende media door elkaar gebruiken
zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid. Dual
Fixing technology stemt de papierbaan af op de
media, waardoor tijdrovende temperatuuraanpassingen
voor verschillende papiersoorten en -dikten worden
vermeden. Zwaardere/gecoate media (meer dan
151 g/m²) gaat door twee fusers; lichtere/ongecoate
media (minder dan 150 g/m²) door één fuser. Een
luchtmes scheidt
dunne vellen,
waardoor krassen
tot een minimum
worden beperkt.

KALIBRATIE MET EEN DRUK
OP DE KNOP

Laat het vooraf aanpassen van kleuren over aan
de ingebouwde spectrometrische sensor van de
imagePRESS C10010VP-serie. Druk op de knop om
de kleurinstellingen van de engine te controleren
op het papier dat u wilt gebruiken, inclusief
gecoat papier. Vertrouw op realtime Multi-D.A.T.kalibratie om
elke afzonderlijke
pagina in
productie te
controleren, iets
wat u nergens
anders zult
vinden, voor een
gegarandeerde
kleurconsistentie.

PAK DE LENGTE

Dankzij automatisch dubbelzijdig printen van lange
vellen komt een einde aan de handmatige invoer van
lange vellen. De POD Deck Lite XL en de optionele
BDT VX Feeder-units zorgen voor de invoer van
grote volumes vellen met een lengte tot wel 762 mm
en een gewicht van 400 g/m², met een maximale
capaciteit van 5.000 vel, plus een uitstekende voor-/
achterzijde registratie. Maak moeiteloos gevouwen
producten, zoals
3- of 4-luikbrochures,
posters,
boekomslagen
en nog veel
meer.

BLIJF IN BEWEGING

De vacuüminvoer met luchtscheidingstechnologie
zorgt voor een uiterst betrouwbare invoer van
grote volumes tot maximaal 4.000 vel. Zelfs
invoerproblemen van gecoat papier worden tot
een minimum
beperkt. Sluit
twee decks aan
en u kunt
10.000 vel
verwerken.

VOORKOM ONDERBREKINGEN

Voor een ononderbroken productie voorkomt
de Ultrasonic Multi-Sheet Detection
papierstoringen en worden afwerkingsproblemen
geminimaliseerd. Probleem veroorzakende vellen
worden automatisch omgeleid naar een uitvoer
op het optionele POD Deck. De printer blijft
produceren en handmatig ingrijpen is niet nodig.

ERVAAR PRINTEN

ZONDER BEPERKINGEN

Laat u leiden door uw verbeelding. Print opdrachten
met verschillende media die de grenzen verleggen van
wat mogelijk is met papier. Print langer. En zwaarder.
Weersta de elementen.
Print is weer in de mode nu merken ontdekken dat
alleen digitaal niet effectief is.
De onlineruimte is te rumoerig en overvol.
En als iedereen door elkaar praat, is het moeilijk om
jezelf te laten horen. En voor uw klanten is het net zo
moeilijk om u te horen.
Voeg print toe aan de mix, en het wordt een ander
verhaal. Print is een multisensorisch kanaal. Print
kunnen we niet alleen zien, maar ook aanraken
en voelen. Goed ontworpen print trekt zeker
de aandacht. Het zorgt voor emotie, impact,
betrokkenheid en een betere ROI.
De ongeëvenaarde mogelijkheid van de nieuwe
imagePRESS C10010VP-serie om een mix van
media gecombineerd te printen, opent een wereld
aan variatiemogelijkheden voor u en uw klanten.

LAAT HET PAPIER SPREKEN

DENK STEVIGER
Creëer mogelijkheden voor het printen van
outdoor-materiaal door duurzaamheid toe te
voegen, dankzij de uitgebreide ondersteuning
voor synthetische media zoals polypropyleen en
polyester.

De uitzonderlijke doorschijnendheid van CV-toner
(Consistently Vivid (consistent levendig)) zorgt
ervoor dat de oppervlakte-eigenschappen van
het papier echt zichtbaar zijn. Matte en gecoate
papieren komen komen tot volledig hun recht. Ook
de overdrachtsefficiëntie is beter, resulterend in een
grotere kleurconsistentie en -nauwkeurigheid.

DIT ALLES, EN OOK DE
PRODUCTIVITEIT

DENK GROTER
Met ondersteuning voor lange vellen tot 1.300 mm
kunt u groter denken. Print banners en POP in een
enkele gang of 3-luiken en 4-luiken.

DENK ZWAARDER
Ontwerpers gebruiken graag zwaarder papier. Het
geeft een idee van luxe en stevigheid. Ervoor zorgen
dat ontvangers zich gewaardeerd voelen. Denk aan
visitekaartjes, direct mail, uitnodigingen, wenskaarten.
Hoogwaardig marketingmateriaal. De ondersteuning
van de imagePRESS C10010VP-serie voor media
tot 400 g/m² is perfect voor het printen van al deze
exclusievere producten, en nog veel meer.

PRINT HET RUWE GLADJES
Voor een luxere 'look and feel' gaat er niets boven
papier met textuur en reliëf. Maar deze komen niet
in elke printer volledig tot hun recht. De Advanced
Image Transfer Belt (AITB) van de imagePRESS
C10010VP-serie bestaat uit meerdere flexibele
lagen die ervoor zorgen dat zelfs media met veel
structuur volledig met toner wordt bedekt, net
zoals het 'blanket' op een offsetpers. Tevens kan
de operator de overdrachtsspanning voor elk
mediatype eenvoudig optimaliseren. Nergens
anders vindt u een flexibele Belt en een door de
operator regelbaar spanningsniveau.

Laat u niet tegenhouden door zorgen over
productiviteit om de kracht van mediavariatie te
ontdekken. Geef alle ruimte aan uw creativiteit door
contrasterende media te gebruiken voor extra impact.
Dankzij het ontwerp van de dubbele fixeereenheid in
de imagePRESS C10010VP-serie — twee gangen voor
zware materialen, één gang voor lichtere media — is
aanpassen van de temperatuur overbodig.

KWALITEIT DIE IEDEREEN

VERBAAST

			
Ga op verkenning

en laat u verrassen.
Verken nieuw terrein
met kleurenprinten
en profiteer van
een uitstekende,
consistente kwaliteit
die niet onderdoet
voor offset.

GEAUTOMATISEERDE
KWALITEITSBEWAKING

Met twee extra automatiseringsopties verzekert
u zich van professionele printkwaliteit op
elk vel, terwijl u minder tijd kwijt bent aan
handmatige controles en opdrachtinstellingen.
De Sensing Unit past de instellingen voor frontto-back registratie en kleurtint aan vóór het
printen en controleert deze tijdens het printen.
Aanpassingen worden automatisch in realtime
toegepast zodat elke pagina overeenkomt met
de opdrachtinstellingen. De Inspection Unit
controleert op imperfecties zoals bijvoorbeeld
strepen, vuil of vervorming. Deze unit gebruikt
een aantal aanpasbare gevoeligheidsniveaus
en geautomatiseerde reacties voor herstel om
prints met imperfecties te voorkomen.

MULTIRASTERFLEXIBILITEIT

De resolutie van 2.400 x 2.400 dpi biedt een
scala aan rasterpatronen van 140 tot 230 dpi en
van 170 en 200 lpi, zodat u alle mogelijkheden
kunt benutten. Standaardinstelling is 190 dpi
voor beelden en illustraties en 230 dpi voor tekst.
Huidtinten zijn vloeiend, zonder korrel; het raster
met 200 lijnen verbetert de resolutie wanneer
rozetten (YMK) in menselijke huid zichtbaar
zijn. Tekst is scherp en gemakkelijk te lezen. De
technologie voor beeldsegmentatie identificeert
automatisch de verschillende elementen, maak u
kunt ook uw kunstzinnigheid de vrije hand geven
en uw eigen keuzes maken.

LASERSCHERPE RESOLUTIE

In vergelijking met conventionele infraroodlasers
genereren de 32 bundels van de R-VCSEL1 een
kleinere puntgrootte en bieden zo een verbluffende
printresolutie van 2.400 x 2.400 dpi. Tekst en
dunne lijnen worden getrouw gereproduceerd.
En er wordt niet op snelheid ingeleverd.

TOONAANGEVENDE
REGISTRATIE

Ga met uw bedrijf nieuwe uitdagingen aan,
vol vertrouwen dat u digitale beelden van de
hoogste kwaliteit kunt leveren. Levendige kleuren.
Gedetailleerde beelden. Haarscherpe tekst. Fijne
lijnen. Dekkende tonervlakken. Ongeacht de
media. Ongeacht de toepassing. Met minimale
tussenkomst van de operator. Elke keer opnieuw.

DUBBEL OP

Meervoudige belichting zorgt dat elke punt
twee keer wordt belicht, zodat u verzekerd
bent van hoogwaardige beelden en een
uitstekende kwaliteit binnen de gehele oplage.
De ontwikkeleenheid met dubbele bus maakt
gebruik van meerdere groefrollen om toner aan
te brengen en zorgt daarmee voor volvlakken
met een consistente dekking over het hele vel.
Print volvlakken zonder lichte plekken met de
ontwikkeleenheid met dubbele bus.

KLEURCONSISTENTIE VAN
BEGIN TOT EIND

Multi-D.A.T. zorgt voor consistente, stabiele
kleuren tijdens doorlopend printen, zonder
tussenkomst van de operator en zonder invloed
op de productiviteit. Elk afzonderlijk beeld wordt
gemeten door 20 densiteitsblokken op het
oppervlak van de drum en de Advanced Image
Transfer Belt te scannen — vijf voor elke kleur,
van lage tot hoge dichtheid. Geen enkele andere
kleurenproductieprinter meet kleur in het hoog,
midden, schaduwen en volvlakken.

1Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser

U zult geen betere registratie vinden op een
concurrerende machine. De crossfeedregistratieeenheid levert een nauwkeurigheid van +/- 0,5 mm,
met aanleg, vergelijkbaar met een vellen offsetpers.
Voor een nog grotere consistentie worden alle
vier de hoeken uitgelijnd, een functie die alleen
op imagePRESS-persen te vinden is. Voor extra
precisie compenseren de registratiemarkeringen op
de Advanced Image Transfer-band de beweging
van het beeld op een flexibel oppervlak.

MAAK
UW KEUZE

Eén maat past zelden iedereen, en zeker niet in de huidige
markt voor print. Daarom is de nieuwe imagePRESS C10010VPserie leverbaar in een reeks configuraties, van standaard tot
volledig uitgerust – en alles daar tussenin. Plus een scala aan
afwerkingsopties en workflowoplossingen.
STANDAARDCONFIGURATIE3

CONFIGURATIE VOOR LANGE VELLEN (STANDAARD)
Als u voornamelijk media met lange vellen gebruikt, kunt u de imagePRESS-kwaliteit
ervaren op papier tot 1.300 mm enkelzijdig en 762 mm dubbelzijdig.
2

3

4

1

De ideale combinatie voor omgevingen waarin voornamelijk boekjes worden geprint.
Dankzij de ongeëvenaarde mediaflexibiliteit kunt u media met verschillende gewichten
en texturen printen zonder concessies te doen aan de productiviteit. Voeg een High
Capacity Stacker toe als u opdrachten in grote volumes offline wilt verwerken.
2
1

'Toepassingen vormen
de drijvende kracht
achter de vraag naar
print en bepalen
welke apparaten
de komende jaren
nodig zullen zijn voor
printserviceproviders
(PSP's).'
Keypoint Intelligence

9

8

Lang vel (tot 762 mm): 300 vel
10 vel (uitvoer 762,1 mm – 1.300 mm)

Max. papiercapaciteit: 5.000 vel

Configuratie
INVOER

INVOER
UITVOER
2 Saddle Finisher (voor nieten op
POD Deck	
meerdere posities en boekjes maken)

2 Lade voor grote vellen

VOLLEDIGE CONFIGURATIE

4

5

3

2

Papieruitvoer		

Max. papiercapaciteit: 10.000 vel

Max. papiercapaciteit: 15.400 vel

INVOER
1 2 x POD Deck

3 Saddle Finisher (voor nieten op meerdere

posities en boekjes maken)
4 Finisher Long Sheet Catch Tray

CONFIGURATIE VOOR LANGE VELLEN (GEAVANCEERD)
Ontworpen voor productieomgevingen met grote volumes waar veel lange vellen worden
geprint. De BDT VX Feeder biedt nauwkeurige registratie en veelzijdige mediaverwerking
van media tot 762 mm dubbelzijdig.

1

Papierinvoer

UITVOER

1 POD Deck Lite XL

5

4

2

3

Papierinvoer

Papieruitvoer

Max. papiercapaciteit: 11.000 vel

Max. papiercapaciteit: 11.200¹ vel

2 Document Insertion Unit

Lang vel (tot 762 mm): 5.000 vel

Lang vel (tot 762 mm): 400 vel

3 Multi-Function Professional Puncher

Configuratie

Configuratie

Accessoires en specificaties in
dit document zijn gebaseerd op
informatie die beschikbaar is op
het moment van publicatie en
kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Lang vel (tot 762 mm): 1.000 vel

Max. papiercapaciteit: 6.000 vel

6

² 'Western European Digital
Production, Printing Application
Forecast: 2018-2023.' Keypoint
Intelligence, januari 2020.
³ Tenzij anders vermeld, verwijst
elke verwijzing naar materiaal
naar A4-papier van 80 g/m².

Max. papiercapaciteit: 3.500 vel

1 vel (invoer 762 mm – 1.300 mm)

1

6

Max. papiercapaciteit: 5.000 vel

Papieruitvoer

Onderscheid u van de concurrentie met maximale creativiteit, productiviteit en
kwaliteit. Geen enkele losblad tonermachine levert meer.
7

Papieruitvoer		

Papierinvoer

Configuratie

2

Papierinvoer

UITVOER

4 Perfect Binder
5 2 x High Capacity Stacker (HCS)
6 Paper Folding Unit
7 Saddle Finisher (voor nieten op

meerdere posities en boekjes maken)
8 Snijmodule voor boekjes
9 Two-Knife Booklet Trimmer

1
2

1

INVOER
BDT VX-invoereenheid voor lange
vellen

3

UITVOER
Stapelaar met hoge capaciteit

4

HC Stacker Long Sheet Tray

POD Deck

5

Saddle Finisher (voor nieten op meerdere
posities en boekjes maken)

6

Finisher Long Sheet Catch Tray

¹(6.200 HCS+ 1.000 Fin. Lade A
(bovenste lade) + 4.000 Fin. Lade B

KEUZE UIT VERSCHILLENDE INVOEROPTIES

AFWERKINGSOPTIES BIEDEN NOG MEER MOGELIJKHEDEN

POD DECK

POD DECK LITE XL

• Capaciteit: maximaal 4.000 vel
(1.000 vel x 2 laden plus 2.000
vel x 1 lade). Afvangbak: 150 vel

• Capaciteit: maximaal 3.500 vel tot
487,7 mm lang en 1.000 vel tot
762 mm lang.
• Papier met aangepast formaat:
139,7 mm x 182mm – 330,2 mm x
487,7 mm

• Er kan een tweede POD Deck
aan de configuratie worden
toegevoegd

• Lange vellen: 279 mm x 487,8 mm –
330,2 mm x 762 mm

• Ondersteunde mediaformaten4:
-	SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S,
B5L, B5S, 13 inch × 19 inch S,
12 inch × 18 inch S, 11 inch ×
17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, vier
briefkaarten, alle formaten
(182 mm x 182 mm 330,2 mm x 487,7 mm)

• Mediagewicht:
• Ondersteund mediatype en gewicht:
-	Mediatype: dun, effen,
gerecycled, kleur, dik, gecoat,
met reliëf, bellum, bond, OHP,
doorzichtig folie, transparant,
etiketten, geponst, index
(indexhulpstuk is nodig), vier
briefkaarten, synthetisch

- 60 g/m² (tot 487,7 mm lang)
-	64 - 300 g/m² ongecoat (van 487,7 mm
tot 762,0 mm lang)
-	100 - 300 g/m² gecoat (van 487,7 mm
tot 762,0 mm lang)
• Luchtseparatie en frictieinvoer

- Mediagewicht: 60 - 400 g/m²

AFWERKEENHEID
VOOR NIETEN
De Staple Finisher
en Saddle Finisher
hebben een
papiercapaciteit van
maximaal 5.000 vel
en een nietcapaciteit
van 100 vel. De
functionaliteiten zijn:
• Sorteermogelijkheden: automatisch
elk exemplaar van een complete
opdracht sorteren en uitvoeren,
met pagina's in de juiste volgorde
• Groeperingsmogelijkheden: elk
exemplaar van een complete opdracht
uitvoeren, gerangschikt per pagina
• Mogelijkheden voor wisselend stapelen:
elk exemplaar van een complete,
gesorteerde opdracht uitvoeren
• Mogelijkheden voor nieten: eerst een
exemplaar van een complete opdracht
achter elkaar printen, het exemplaar
automatisch nieten, vervolgens uitvoeren.

RUGNIETEENHEID
POD DECK LITE
• Capaciteit: maximaal 3.500 vel
• Ondersteunde mediaformaten:
-	SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S,
B5L, B5S, 13 inch × 19 inch S,
12 inch × 18 inch S, 11 inch ×
17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS,
EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS,
alle formaten (139,7 mm x 182
mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

• Ondersteund mediatype en gewicht:
-	Mediatype: dun papier,
normaal papier, gerecycled
papier, kleurenpapier, dik
papier, gecoat papier, met
reliëf, bellum, bond, OHP,
transparanten, doorschijnend,
etiketten, voorgeperforeerd
papier, index, briefkaart
(dubbele briefkaart, vier
briefkaarten)

BDT VX 370-INVOEREENHEID
VOOR LANGE VELLEN
• Capaciteit van maximaal 5.000 vel voor
media tot 762 mm
• Papier met aangepast formaat: 279 mm x
432 mm – 330,2 mm x 762 mm
• Mediagewicht: maximaal 400 g/m²
• Methode met volledige
luchtondersteuning (Tornado)

-	Mediagewicht: 60 - 400 g/m²
(gecoate media: 70 - 350 g/m²)

HIGH CAPACITY
STACKER (HCS)

• Luchtseparatietechnologie en
wrijvingsinvoer.
• Deze eenheid kan worden
gecombineerd met de Long
Sheet Tray-optie

STACK BYPASS
• Ondersteunt
één vel
tegelijk tot
een lengte
van 1.300 mm

4Onder Ondersteunde mediaformaten verwijst 'S' naar
invoer met korte zijde en 'L' naar invoer met lange zijde.

Zoals bovenstaand,
plus het maken van
boekjes van maximaal
25 vel en vouwen
van maximaal 5 vel
De boekjesmodus
biedt mogelijkheden
voor rugnieten
voor maximaal 100 pagina's, inclusief
omslag. Bespaart kosten door het
produceren van boekjes die offsetgeprinte opdrachten aanvullen en zo
tegemoet komen aan de behoeften
van de POD-markt. In combinatie met
de Document Insertion Unit kan een
kleurenvoorblad worden ingevoegd.

Maakt productie van
grote volumes mogelijk. Stapelcapaciteit
van 6.000 vel, met
extra capaciteit van
200 vel op de bovenste
lade Er kan maximaal
100 vel lang papier tot
762 mm op de bovenste lade worden gestapeld Er kunnen
twee HCS-units worden toegevoegd voor
nog meer capaciteit. Met de optionele
Powerlift kunnen documenten eenvoudig
worden verplaatst voor offline afwerking.

PERFECT BINDER
Maakt hoogwaardige,
perfect gebonden
boeken. De technologie
voor hete lijm bij lage
temperaturen bindt de
pagina's en omslag.
Formaat boekjes –
breedte: 203 - 297 mm;
lengte: 138 - 216 mm Dikte: max. 25 mm.
Aantal vel: 10-200 (80 g/m²). Optie om
nauwkeurig snijden aan drie zijden toe te
voegen voor een professionele afwerking.

SNIJMODULE VOOR
BOEKJES

Hiermee maakt u een gelijke voorzijde
aan boekjes die met de Saddle
Finisher zijn gemaakt. Dit voorkomt
het verschuivingseffect, waarbij de
randen van de pagina's die het verst
van de binnenste vouw verwijderd
zijn, terugwijken ten opzichte van de
pagina's die het dichtst bij de binnenste
vouw liggen. Om dit tegen te gaan,
snijdt het mes de voorzijde van het
afgewerkte boekje af tot een gelijke
rand. Breedte voor snijden: 2 - 20 mm.
Snijddikte: maximaal 50 vel (inclusief
omslag) Papiergewicht: 60 - 300 g/m²

TWO-KNIFE BOOKLET
TRIMMER
Integreert
naadloos met de
Booklet Trimmer
en de Saddle
Finisher om inline
driezijdig snijden
van aflopende
boekjes met
rugnietjes mogelijk
te maken. Breedte
voor snijden: 2 - 15 mm. Snijddikte:
maximaal 50 vel, inclusief omslag.
Papiergewicht: 60 - 300 g/m²

DOCUMENT
INSERTION UNIT
Hiermee kunt u
voorbedrukte media
uit verschillende
bronnen toevoegen aan
opdrachten voor een
extra professioneel tintje.
Papiergewicht: 60 300 g/m² Formaten: A3,
A4, A4R, SRA3, 13 x 19 inch.
Alle formaten: 182 x 182 mm
tot 330,2 x 487,7 mm

MULTI-FUNCTION
PROFESSIONAL PUNCHER
Voor geavanceerd
perforeren, inclusief dubbele
spiraalbinding en pro-click.
Perforatiepatronen zijn
beschikbaar als ponssets
en kunnen eenvoudig
door de gebruiker worden
gewisseld. Papiergewichten
(normaal): 75 - 300 g/m².
Optionele perforatiegereedschappen: Losse vellen 2/4
gaats (8,0 mm), Losse vellen 2/4 gaats
(6,5 mm), Plastic bindrug 21 gaats, Dubbele spiraal 23/21 gaats (rond), Dubbele spiraal 34/32 gaats (rond), Dubbele spiraal 23
gaats (vierkant), Dubbele spiraal 34 gaats
(vierkant), Gekleurde spiraal 47 gaats,
Velobind-inbindstrip 12 gaats, Losse vellen
4 gaats (Zweeds), Rillen (geen gaten).

PAPER FOLDING UNIT
Hiermee kunt u vellen
vouwen in de volgende
indelingen: Z-vouw,
C-vouw, Accordeon
Z-vouw, dubbele
parallelvouw en halfvouw.

FINISHER LONG
SHEET CATCH TRAY
Nieuwe verlengde lade
voor langere vellen,
tot wel 1.300 mm. Kan
worden bevestigd aan
de bovenste lade van
de Finisher en Saddle
Finisher en kan worden
ingevouwen voor gemakkelijke toegang tot
afwerkingsapparatuur.

GESTROOMLIJNDE

PRODUCTIE
Vereenvoudig de complexiteit met een keuze uit krachtige
workflowoplossingen om de productie-efficiëntie, de
kosteneffectiviteit en de omzet te verhogen.

PRISMAsync voor
imagePRESS C10010VP-serie
De unieke workflowsoftwaresuite
van Canon biedt een hoogwaardige,
gebruiksvriendelijke interface met
een groot aantal mogelijkheden die u
de volgende voordelen bieden:
• Minimalisering van handmatige
touchpoints om kosten, fouten en
operator handelingen te reduceren
• Totale controle over de gehele
productie
• Centralisering van order- en
opdrachtenbeheer
• Stroomlijning van de orderaanname en pre-flighting
• Minimalisering van de voorbereidingstijd voor bestanden
• Automatische correctie van kleurbeheer
• Gelijksoortige opdrachten bijeenbrengen met intelligent
batchen
• Vereniging van gescheiden processen

EFI FIERY
Er zijn
twee Fierycontrollers
verkrijgbaar:
imagePRESS
Server
B7000 V2.0
en imagePRESS Server B6000 V2.0.
• Professioneel kleurbeheer
• Drukproeven vooraf en aanpassingen op het laatste
moment
• Pre-flight en probleemoplossing voor opdrachten
• Ingebouwde software voor variabele gegevens voor
personalisering
• Snellere bestandsverwerking
• Nauwkeurig, consistent kleurbeheer
• Automatiseer workflows om meer te doen in minder tijd
• HyperRIP-functie met enkelvoudige, meervoudige en
'spoed'-RIP-modi voor krachtige, snelle prestaties en
productiviteit
• Centralisering van opdrachtbeheer en
bewerkingsmogelijkheden ondersteunt complexe
opdrachtvereisten voor kostenefficiëntie

CANON STAAT KLAAR

OM U TE HELPEN
Waarom zou u er alleen voor staan? Vertrouw op een back-upteam.
Kies voor Canon als uw vertrouwde technologiepartner om u in
elke fase van de reis te ondersteunen, nu en in de toekomst.

TOONAANGEVENDE EXPERTISE IN BEELDTECHNOLOGIE
Al meer dan 80 jaar is de naam Canon synoniem met uitmuntende beeldtechnologie op
gebieden die uiteenlopen van fotografie tot medische beeldtechnologie. Met de introductie
van de imagePRESS-serie in 2006 transformeerde Canon de wereld van end-to-end digitale
printtechnologie; u kunt dus op Canon – en de gespecialiseerde workflowpartners van Canon –
vertrouwen om innovaties te leveren die aan uw bedrijfsbehoeften voldoen.

EEN ONDERSTEUNEND TEAM MET DUIZENDEN LEDEN
U hebt toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale printtechnologie,
media en toepassingen. Duizenden service-experts zetten zich in voor uw productiviteit,
ondersteund door een wereldwijde database met oplossingen, updates en ervaringen.

ZO KAN UW BEDRIJF GROEIEN
Canon weet dat uw bedrijf meer is dan alleen hardware en software. U hebt een visie op
waar u heen wilt en hoe hoog u wilt klimmen. Daarom biedt Canon doorlopend advies en
ondersteuning om u te helpen optimaal rendement te halen uit uw investering en uw bedrijf
te laten groeien.

