DE KUNST VAN HET
AANPASSEN.
Met de imagePRESS C910-serie zegt u vol
vertrouwen 'Ja, dat kunnen we!' tegen uw
klanten, en tilt u uw organisatie naar een hoger
niveau.

MOEITELOOS AANPASSEN
AAN VERANDERENDE VEREISTEN
De rol van print is voortdurend in ontwikkeling, en u
beweegt daarin mee, dus een flexibele printer die nu en
in de toekomst kan voldoen aan de vereisten van
klanten is daarbij cruciaal.
Sinds 2006 heeft de Canon imagePRESSserie een reputatie opgebouwd die zijn
weerga niet kent als het gaat om een
constant hoge printkwaliteit, superieure
prestaties en bewezen betrouwbaarheid,
bij een breed scala aan materialen, en met
een keuze uit krachtige, flexibele
workflows.
De imagePRESS C910-serie zet deze
traditie voort met de C910-, C810- en
C710-modellen voor lichte productie.
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Of u nu een interne printafdeling, een
print-for-pay-bedrijf of een drukkerij runt,
u kunt de printer kiezen die bij uw
zakelijke behoeften past om uw aanbod te
ontwikkelen en zowel uw prints als
zakelijke ambities te transformeren.
Stilstand is achteruitgang. Om te
overleven, moet u zich constant
aanpassen aan wat uw klanten vandaag
willen, maar ook anticiperen op wensen in
de toekomst door goed op te letten en uw
instinct te gebruiken.
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EEN FLEXIBELE OPLOSSING
DIE PAST BIJ UW
ZAKELIJKE BEHOEFTEN
De modellen uit de imagePRESS C910-serie zijn
ontwikkeld voor omgevingen waar snelheid, kwaliteit als
offset, veelzijdige printmogelijkheden en dagelijkse
betrouwbaarheid altijd veelgevraagd zijn.
Interne printafdelingen
Uw interne klanten en belanghebbenden
willen kostenbesparingen, snelle levering,
gemak, controle en natuurlijk kwaliteit. De
printwensen van een afdeling zijn uitgebreid
en gevarieerd - boekjes, banners, rapporten,
brochures, trainingsmateriaal, presentaties en u moet deze allemaal in een omgeving
produceren waar elke kostenplaats tegen het
licht wordt gehouden en wordt vergeleken
met de externe concurrentie.
Haal de druk van de ketel met de imagePRESS
C910-serie. Deze printers zijn productief,
eenvoudig in het gebruik en veelzijdig. Ze
leveren voortdurend een hoogwaardige output
bij snelheden tot wel 90 ppm, bij een breed
scala aan materialen, en afgewerkt in-line - alles
met minimale tussenkomst van de operator.
Om de productiviteit en het gemak verder te
verbeteren, kunnen uw klanten opdrachten
aanbieden via softwareoplossingen,
waaronder Canon uniFLOW en PRISMAdirect.
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Print-for-pay

Commercieel printen

Doe meer dan alleen print on demand.

U dient op alles voorbereid te zijn, dus u hebt
een allround printer nodig die flexibiliteit,
productiviteit en betrouwbaarheid
combineert met een constant hoge kwaliteit
die zich makkelijk kan meten met offset. Dit
en nog veel meer vindt u allemaal in de
imagePRESS C910-serie:

Wees proactief, onderscheid u van de
competitie en verras uw klanten met
waardevolle toevoegingen aan uw
print-for-pay-aanbod.
Met de imagePRESS C910-serie kunt u
met quick print-bewerkingen nieuwe
mogelijkheden benutten om waarde toe
te voegen aan de printopdrachten van
klanten, van het omzetten van
standaardenveloppen in opvallende
mailings tot dubbelzijdige bannertoepassingen, zoals kalenders en 3- of
4-luikbrochures.
Profiteer van meerdere opties voor in-line
afwerking om nieuwe producten met een
hogere marge te bieden, zoals gebonden
presentaties, drieslagfolders en
schoongesneden aflopende brochures
bestaande uit meerdere pagina's.
Krachtige, flexibele workflows maken het
gemakkelijk voor klanten om opdrachten
op afstand aan te bieden. Visuele
gebruikersinterfaces maken
werkvoorbereidings- en productietaken
intuïtief. Sjablonen, geautomatiseerde
workflows en hot folders maken het
mogelijk instellingen voor
herhaalopdrachten te laden, zodat u
meer tijd hebt voor andere taken.

MKB's
De gebruiksvriendelijke C910-serie,
verkrijgbaar in drie verschillende
modellen, altijd één passend bij uw
volumebehoefte, is bij uitstek geschikt
voor geavanceerde kantooromgevingen
en creatieve omgevingen. Naast een
scala aan invoer- en uitvoeropties, kunt u
ook kiezen uit verschillende
workflowoplossingen die aansluiten bij
uw printbehoeften en netwerkomgeving.
De serie vereist minimale tussenkomst
van de gebruiker en is een betrouwbare
en complete oplossing die altijd levert.

• U
 itgebreide media-ondersteuning, inclusief
dun gecoat papier, structuurpapier,
omslagen en standaard enveloppen
• V
 ervang papier en toner tijdens het printen,
zodat er geen stilstand en uitvaltijd is
• Productieprintsnelheden tot 90 ppm
• G
 loss-optimalisatie produceert
afbeeldingen die overeenkomen met het
glansniveau van het papier - net als bij
offset-productie
• D
 e uitstekende stabiliteit van de 190 lpi
R-VCSEL-imaging-technologie,
gecombineerd met CV-toner, produceert
levendige afbeeldingen met verbluffende
helderheid en definitie
• D
 e Multiple Density Adjustmenttechnologie (Multi-DAT) zorgt voor realtime kleurcorrectie en kalibratie om elke
dag constante kwaliteit en stabiele output
bij grote oplages te leveren
• D
 e Compact Registration Module (CRM)
garandeert excellente front-to-backregistratie
• N
 aadloze integratie binnen uw bestaande
workflowoplossingen
Welk model uit de imagePRESS C910-serie u
ook kiest als aanvulling op uw machinepark,
met de flexibiliteit van print kunt u efficiënt
kleine oplagen produceren en uw
productieproces transformeren. Met deze
printer maakt u producten met een hogere
marge en tilt u uw bedrijf naar een hoger
niveau.
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PRODUCTIVITEIT.
KWALITEIT.
FLEXIBILITEIT.
IN ÉÉN.

Uw klanten zijn
veeleisend. En u wilt
vol vertrouwen
tegen elke klant
kunnen zeggen: 'Ja,
dat kunnen we!'. De
imagePRESS C910 is
een veelzijdig
machine die zowel
productiviteit,
kwaliteit als
flexibiliteit levert.

De imagePRESS C910-serie heeft het
allemaal. De drie modellen bieden u de
flexibiliteit van print en kunnen kleine
oplagen en efficiënt offset-achtige kwaliteit
produceren voor een breed scala aan
toepassingen. Door de veelzijdige
mogelijkheden kan de configuratie aan uw
behoeften worden aangepast. De serie biedt
u flexibiliteit op het gebied van snelheid,
toepassingen en afwerkingsopties - in één
compleet pakket.

Kwaliteit
• L
 evendige, consistente beeldkwaliteit op
een breed scala aan media
• P
 rintresolutie van 2.400 x 2.400 dpi voor
heldere, scherpe prints op hoge
snelheden
• S
 tandaard 190 lpi puntraster voor
imponerende afbeeldingen
• N
 auwkeurige voor- en
achterzijderegistratie
• Automatische kleurcorrectie
• Direct het gewenste resultaat
• K
 leurconsistentie en -nauwkeurigheid, van
het eerste tot het laatste vel
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Meer controle

Eindeloze toepassingen

• P
 RISMAsync

• U
 itzonderlijke hoge productiesnelheden bij
gemengde media-opdrachten van 52 g/m²
tot 350 g/m² - zonder kwaliteitsverlies

• E
 FI Fiery-server H350
• E
 FI Fiery-server G250
• C
 anon PS/PCL-printerkits

Meerdere invoer- en
afwerkingsopties
Invoer:
• M
 ulti Drawer Paper Deck
• P
 OD Deck Lite
• P
 OD Deck Lite XL
• S
 tack Bypass Long Sheet Tray
Afwerking:
• D
 ocument Insertion Unit
• M
 ulti Function Professional Puncher
• H
 igh Capacity Stacker
• P
 erfect Binder
- Perfect Binder Continuous Kit

• U
 itstekende kwaliteit op gestructureerde
substraten
• P
 rint automatich dubbelzijdig banners tot
762 mm op 300 g/m²
• Printen op standaardenveloppen
• B
 annerformaat tot 1.300 mm (handmatig
dubbelzijdig)

Productiviteit
• P
 roductiesnelheden tot wel 70, 80 of 90
ppm (kleur en z/w), zelfs bij niet-gecoate
materialen tot 220 g/m²
• E
 norme invoercapaciteit van 10.400 vel
met maximaal acht verschillende bronnen
• S
 emiautomatische paginaregistratie, zodat
operators meer tijd hebben voor andere
activiteiten met toegevoegde waarde

• P
 apier Folding Unit
• 2
 of 4-gaats perforeren
• S
 taple Finisher
• B
 ooklet Finisher
• B
 ooklet Trimmers
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VERBREED UW
AANBIEDING
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Printbedrijven blijven nieuwe, creatieve manieren zoeken
om naast digitale media waarde toe te voegen. Van
brochures tot banners en van visitekaartjes tot folders,
met de imagePRESS C910 kunt u dankzij de eindeloze
toepassingen nieuwe producten ontwikkelen en zo printen
met een hogere marge.
Voor elk wat wils. Interne
printafdelingen, print-for-pay
en commerciële printers
Alles wat u vandaag print en wat u
morgen ook maar wilt printen, met de
imagePRESS C910-serie kunt u vol
vertrouwen voldoen aan de eisen van
iedere klant:
• Mailings, boekjes, visitekaartjes
• F
 lyers, brochures, kleine catalogi, folders
• D
 irect mail, rapporten,
trainingsmateriaal, formulieren, gidsen
• F
 inanciële overzichten,
juridische documenten
• N
 ieuwsbrieven van bedrijven

Waarde toevoegen met creatief
printen
U transformeert nu lege pagina's in creatieve
prints. Maximaliseer de impact van print in de
marketingmix door media met structuur en reliëf
of matte en glanzende effecten te gebruiken, of
profiteer van het on-demand printen van
variabele gegevens voor volledig gepersonaliseerde promoties. Met deze mogelijkheden voor
toegevoegde waarde kunt u uw marges vergroten, uw omzet verhogen en zorgen dat u de
concurrentie een stapje voor bent.

• P
 resentaties
• P
 osters
• D
 ubbelzijdige banners
• E
 nveloppen
• E
 n veel, veel meer…..

Banner-print
Denk groter — breid uw toepassingen uit
met printen van automatisch dubbelzijdig
vellen tot 762 mm, en handmatig
dubbelzijdig tot wel 1.300 mm. Print
bijvoorbeeld brochures in oblong of
dubbelzijdige banners.

Een veelheid aan media
Van 52 tot 350 g/m² - u hebt de flexibiliteit
om uw klanten te bieden wat ze willen,
inclusief producten waar ze zelf niet eens
aan hebben gedacht. Zwaarder materiaal
geeft direct mail een premium uitstraling.
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VERTEL UW KLANTEN VOL
VERTROUWEN
'JA, DAT KUNNEN WE!'

Toen Canon de imagePRESS-reeks in 2006
introduceerde, was het Canon's missie voorop te
lopen met baanbrekende technologie en innovaties
om onze klanten te helpen de concurrentie voor te
blijven - daarbij tegemoet komend aan en
anticiperend op veranderende marktomstandigheden.

De imagePRESS C910-serie zet die traditie
met kracht voort. Het formaat mag dan
compact zijn, maar deze printer zit vol met
technische functies, gebaseerd op feedback
van duizenden imagePRESS-gebruikers van
de afgelopen tien jaar, waardoor Canon
precies weet wat klanten verwachten van
een kleurenproductieprinter.

Ongeëvenaarde
betrouwbaarheid
Met de imagePRESS C910, C810 en C710
heeft Canon de geavanceerde techniek en
technologie verder verbeterd die in
printomgevingen overal ter wereld van de
imagePRESS een synoniem voor
betrouwbaarheid hebben gemaakt. En
omdat deze betrouwbaarheid in
beschikbaarheid wordt vertaald, kunt u er
zeker van zijn dat opdrachten op tijd
worden geleverd. Door de minimale
onderhoudsonderbrekingen kunnen
operators bovendien breder binnen de
organisatie worden ingezet.

Zet de toon - prachtig
Voor een uitstekende kleurkwaliteit zijn de
printers voorzien van de R-VCSEL-scanfunctie (Red Vertical Cavity Surface Emitting
Laser), Canon CV-toner (Consistently Vivid)
en de AITB (Advanced Image Transfer Belt).
De rode R-VCSEL-technologie met 32
stralen produceert heldere, scherpe prints op
hoge snelheid, terwijl de parashell-structuur,
ultrafijne deeltjes en het gladde oppervlak
van de CV-toner een breed spectrum van
rijke en levendige kleuren bieden. Doordat
deze de haptische eigenschappen van een
substraat niet beïnvloedt, helpt het doorschijnende effect van de CV-toner uw
investering in het substraat te maximaliseren
De AITB is vergelijkbaar met het blanket op
een offsetpers en verhoogt, gecombineerd
met CV-toner, de efficiëntie van de
toneroverdracht, levert hoge kwaliteit op
een breed scala aan media, met inbegrip
van media met structuur en reliëf, en
vermindert de verspilling van materialen,
het energieverbruik en papiervervorming.
Simpel gezegd, kunt u zeker zijn dat u keer
op keer de hoogste kwaliteit prints krijgt.
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VERTROUW OP KWALITEIT
Productiviteit en snelheid zijn niets zonder telkens
voorspelbare prints. Met de imagePRESS C910serie kunt u naadloos volumes van offset naar
digitaal verplaatsen met de professionele
printkwaliteit die u gewend bent. Op deze manier
maakt u consistente prints die altijd indruk maken.
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Consistente kleurweergave

Aantrekkelijke substraten

Multi-Density Adjustment-technologie
(Multi-DAT) levert real-time kleurkalibratie
om dag na dag een consistente kwaliteit
en stabiele prints bij grote oplages te
garanderen. Het systeem leest patches
die ofwel op de drum (voor zwart-wit) of
op de Image Transfer Belt (voor kleur)
zijn geprint en maakt automatische
aanpassingen zodra die nodig zijn. Er is
geen tussenkomst van de operator
vereist. U krijgt consistentie en nauwkeurigheid, van het eerste tot het laatste vel,
en direct het gewenste resultaat.

Transparante CV-toner (Consistently
Vivid) voor levendige, kleurrijke beelden
op een breed scala aan media. Doordat
deze de haptische eigenschappen van
een substraat niet beïnvloedt, helpt het
doorschijnende effect van de CV-toner
uw investering in het substraat te
maximaliseren.

Snelheid met hoge kwaliteit

Optimale nauwkeurigheid

Als u meerdere laden voor papierinvoer
gebruikt, detecteert de optionele MultiSheet Detection de luchtlaag tussen de
vellen papier die ontstaat door de invoer
van meerdere vellen. Zo worden
papierstoringen voorkomen. Nauwkeurig
monitoren van de interne processen en
de luchtstroom helpt om gedurende het
gehele printproces consistente,
hoogwaardige prints te leveren.

Voor nauwkeurige voor-/
achterzijderegistratie gedurende het
gehele productieproces maakt de
Compact Registration Module gebruik
van sensoren en registratierollen om
automatische scheefstandcorrectie en
nauwkeurige plaatsing van beelden te
leveren. Met de R-VCSEL-technologie van
Canon produceert u altijd heldere en
scherpe prints op hoge snelheden.

TRANSFORMEER
UW PRESTATIES

U werkt in een snelle omgeving, met veeleisende klanten
en veelvuldige opdrachtwijzigingen. Deze veelzijdige,
losbladige printoplossing biedt efficiënt print on-demand
op verschillende snelheden, en levert binnen enkele
minuten opdrachten van hoge kwaliteit. De perfecte
oplossing voor elke printomgeving vanwege de maximale
beschikbaarheid, dankzij bewezen imagePRESStechnologie waardoor uw leverzekerheid is gewaarborgd.

Mis geen enkele deadline

Ononderbroken workflow

Hebt u een krappe deadline? De
imagePRESS C710 print moeiteloos tot
70 ppm op standaard media, terwijl de
imagePRESS C810 en imagePRESS C910
met respectievelijk maximaal 80 ppm en
90 ppm op een breed scala aan media tot
350 g/m² printen (ook op niet-gecoate
media tot 220 g/m²). Ongeacht de
snelheid, ongeacht het substraat, uw
klanten krijgen de toonaangevende
imagePRESS-kwaliteit.

Canon's innovatieve inductieverwarmings- en
-koelingstechnologieën maken gebruik van
twee banden voor fixeren op lagere temperaturen. Hierdoor worden warmteschommelingen bij het printen op verschillende media
geminimaliseerd en blijven de printers
productief bij opdrachten op standaard- en
gemengde media, terwijl glans en printkwaliteit onder controle blijven. Zo blijven opdrachten door de printer stromen en kunnen
papier en toner tijdens een printcyclus
worden vervangen, zonder dat de verwerking van opdrachten wordt onderbroken.

Onbeheerd printen

Laat het apparaat bijvullen

Dankzij de enorme invoercapaciteit van
10.400 vel kunnen productiebatches
onbeheerd worden uitgevoerd en er kan
worden geprint op media van tot wel acht
verschillende bronnen.

De stevige Stack Bypass-lade heeft een
capaciteit van maximaal 250 vel SRA3 en
er kunnen lange vellen van maximaal
1.300 mm worden ingevoerd.
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ONTDEK
TOTALE FLEXIBILITEIT.
De imagePRESS C910-serie is een
flexibele digitale kleurenprinter
voor lichte productie die zich
moeiteloos aan de eisen van uw
klanten aanpast. Met de machine
kunt u al uw dagelijkse
toepassingen vol vertrouwen
uitvoeren. De diverse afwerkingsen mediaopties bieden u
bovendien totale flexibiliteit en
extra creatieve
printmogelijkheden.
POD Deck Lite XL-invoermodule voor
lange vellen
Maximaliseer de mogelijkheden van de C910-serie met
de toevoeging van automatisch dubbelzijdig printen tot
762 mm. De invoermodule heeft een capaciteit van 1.000
bannervellen, waarmee u het commerciële potentieel van
het langere formaat optimaal kunt benutten en u uw
klanten de mogelijkheid kunt bieden zich te
onderscheiden met inspirerende, winstgevende
toepassingen zoals stofomslagen, kalenders, posters,
drieluikbrochures, A4-oblong, creatieve direct mail en
nog veel meer.

Twee is beter dan één
Gebruik de Multi-Drawer en POD Deck Lite XL
tegelijkertijd voor verschillende toepassingen, zoals
boekjes met gecoate media voor de binnenpagina's en
een omslag van een steviger materiaal, of banners met
lange vellen.

Handige opvang
De Finisher Long Sheet Catch Tray ondersteunt
bannerprints met een lengte van maximaal 1.300 mm en
heeft een capaciteit van maximaal 300 vel (bij een lengte
van 487,8 mm - 762,0 mm) en 10 vel (langer dan 762,1
mm tot 1.300 mm).
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PAST ZICH AAN
NAAR UW WENSEN
In een drukke printomgeving is het belangrijk om
nieuwe apparatuur snel en probleemloos te
integreren om zo de beschikbaarheid te
maximaleren. De imagePRESS C910-serie kan
worden geleverd met verschillende intuïtieve,
gebruiksvriendelijke workflowtechnologieën
waarmee u de gebruiksefficiëntie verbetert, minder
verspilt, een hogere productiviteit haalt en nieuwe
producten kunt aanbieden. Kies gewoon de
technologie die het beste voor u werkt.
EFI Fiery imagePRESS Server
H350 en imagePRESS Server
G250
Deze krachtige, snelle en intuïtieve EFIcontrollers, met professionele tools voor
kleurbeheer, helpen u proefprints te maken om
de laatste wijzigingen door te voeren en
pre-flight toe te passen om problemen te
voorkomen. U kunt gelijktijdig opdrachten
printen, RIP-pen en spoolen om wachttijd te
minimaliseren, terwijl ingebouwde Fiery VDPsoftware u de mogelijkheid biedt voor goed
betaald gepersonaliseerd printwerk.
De H350 en G250, Canon's next-generation
Fiery-controllers, ondersteunen natuurlijk FS400,
het nieuwste Fiery-systeem, en leveren de
krachtige prestaties die professionele gebruikers
nodig hebben. Op de H350 wordt de toegang
snel en eenvoudig via het intuïtieve 7-inch
LCD-touchscreen beheerd.
De FS400 biedt een zeer intuïtieve en geïntegreerde gebruikerservaring doordat de installatie, de updates en het onderhoud eenvoudiger
kunnen worden uitgevoerd. Profiteer van
ongeëvenaarde kleurresultaten voor hoogwaardige printproducten en verbeterde automatisering van prepress tot afwerking.

Canon PS/PCL
De Canon PS en PCL maken niet alleen volledige
integratie met uw huidige workflow mogelijk, zij
ondersteunen ook toekomstige uitbreidingen.
Beide zijn zeer eenvoudig in het gebruik en zijn in
staat de meeste dagelijkse taken uit te voeren,
bieden u controle over de productie en het
overzicht over de opdrachten. Er is een gecombineerde PS- en PCL-kit beschikbaar voor alle persen

uit de imagePRESS C910-serie, zodat u enkel
investeert in functies die u dagelijks echt nodig
hebt. Het C910-serie MEAP-platform biedt
integratie met een hele reeks kantoorsoftwaretoepassingen. Hoewel de optie niet is ingeschakeld op
de PRISMAsync-controller, kunt u met de JDF-Parser MEAP-app verbinding maken met de Canon PS
Printer-kit en PRISMA-software.

PRISMAsync-controller
De PRISMAsync-controller is een hoogwaardige controller die niet alleen
eenvoudig is in gebruik, maar bovendien werd
ontworpen door Canon om de printprestaties te
verbeteren. De controller kan gemakkelijk
worden geïntegreerd in de huidige bedrijfsvoering.
Met PRISMAsync kunt u de efficiëntie van uw
bedrijf verhogen doordat dagelijkse taken
nauwkeurig en op tijd worden voltooid.
De gebruiksvriendelijke imagePRESS is snel en
intuïtief, en vermindert fouten om de productiviteit te verhogen. Deze biedt niet alleen naadloze
integratie met PRISMA-softwaretoepassingen
zoals PRISMAprepare en PRISMAdirect, maar
voldoet dankzij de Adobe APPE-engine ook aan
de marktnorm, zodat u over maximale beschikbaarheid beschikt om de concurrentie voor te
blijven.
En u kunt dankzij de PRISMAsync Remote
Controller-app - beschikbaar voor iOS en
Android - uw workflow via de cloud volgen, zelfs
wanneer u onderweg bent.
Bovendien optimaliseert het PRISMAlytics
Dashboard uw productieproces met een
totaaloverzicht van alle PRISMAsync-controllers
en beveiliging van gevoelige inhoud.
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ALLES WAT U NODIG HEBT
IN ÉÉN APPARAAT
Belangrijkste kenmerken in één oogopslag
• D
 rie modellen met drie verschillende
snelheden (70, 80 of 90 ppm)
• T
 ransparante CV-toner (Consistently
Vivid) voor levendige, kleurrijke beelden
• R
 -VCSEL-technologie voor heldere,
scherpe prints op hoge snelheden
• U
 itgebreide reeks afwerkingsopties,
inclusief Multi-Functional Pro Puncher
met ondersteuning voor rillen, Booklet
Finisher Pro en Paper Folding Unit
• B
 annerformaten tot 1.300 mm (simplex
en handmatige duplex) en auto-duplex
tot 762 mm
• V
 erbeterde kleurkalibratie en MultiD.A.T. voor consistentie en
nauwkeurigheid, van het eerste tot het
laatste vel
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• U
 itzonderlijke prestaties van
gemengde media van 52 tot 350 g/m²
zonder kwaliteitsverlies, zelfs op media
met structuur en reliëf
• K
 euze uit flexibele RIP-controllers en
-workflow, waaronder EFI Fiery en
PRISMAsync
• C
 ompact formaat, perfect passend in
elke printomgeving
• B
 ewezen betrouwbaarheid voor
maximale beschikbaarheid en
productiviteit
• B
 ewezen imagePRESS-technologie
geeft u de zekerheid dat u altijd kunt
leveren

ALLES TOT UW BESCHIKKING
MET CANON.
Met Canon past u eenvoudig uw apparatuur
aan uw productiemogelijkheden aan
naarmate uw organisatie zich ontwikkelt.
Als partner van Canon profiteert u van
de voordelen van een bedrijf
dat al meer dan 80 jaar
toonaangevend is in het
ontwerpen en ontwikkelen van
innovatie beeldverwerkingstechnologie en al meer dan 30 jaar ervaring
heeft met op maat gemaakte, digitale
end-to-end printoplossingen - ervaring
die Canon elke dag gebruikt om haar
technieken nog verder te verbeteren.
U zult ook worden gesteund door een
bedrijf dat begrijpt dat elke organisatie
en elke printomgeving verschillend zijn,
met uiteenlopende behoeften en
ambities. Canon beschikt dan ook over
een toonaangevend portfolio met
krachtige softwareoplossingen die aan
elke behoefte voldoen.
Met Canon doet u nieuwe ideeën op om
uw aanbod uit te breiden en uw bedrijf
te transformeren.
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Kom meer te weten over de Canon imagePRESS C910-serie door de Power
Demo-video te bekijken via de QR-code hieronder.
Neem contact op met uw lokale Canon-vertegenwoordiger voor meer
informatie.

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V. 2020

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
canon.nl
b2b@canon.nl

Canon Belgium NV
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Telefoon: 02 722 04 11
canon.be
contact@canon.be

