
KREATYWNOŚĆ NIE ZNA 
GRANIC...  
Z IMAGEPRESS C170
Seria imagePRESS C170 firmy Canon. 
Większe możliwości, mniejszy wysiłek



Rozszerz swoje możliwości 
drukowania 
•  Drukuj wysokiej jakości materiały  

o profesjonalnym wyglądzie

•  Zapewnij sobie elastyczność ułatwiającą 
wykonywanie prostych i złożonych zadań

•  Twórz wszelkie materiały, od dokumentów 
biznesowych po materiały marketingowe 

•  Zadbaj o spójność kolorów, a tym 
samym o integralność wizerunku marki 
na wszystkich materiałach

•  Twórz wyróżniające się wydruki we 
własnym zakresie i szybciej wprowadzaj 
produkty na rynek niższym kosztem

Zwiększ zaangażowanie 
zainteresowanych stron
•  Współpracuj sprawnie dzięki 

zoptymalizowanemu przepływowi 
informacji 

•  Łącz komunikację promocyjną aby 
zainteresować klientów

•  Odkrywaj możliwości nowych formatów 
i teksturowanych nośników 

•  Ulepszaj wizerunek swojej marki dzięki 
wysokiej jakości wydrukom

•  Personalizuj druk, aby zwiększyć 
reakcję na kampanię

 

W ostatnich czasach obserwujemy jak dynamicznie 
zmienia się model naszej pracy , wielu z nas mniej czasu 
spędza w biurze, a spotkania ze współpracownikami czy 
klientami odbywają się w formie on-line. Sytuacja ta 
rodzi wiele wyzwań, jak skutecznie kontaktować się i 
docierać do klientów...Wszyscy zastanawiamy się nad 
optymalnym rozwiązaniem. Skutecznym sposobem na 
inicjowanie i utrzymywanie komunikacji z klientami jest 
kreatywny druk wysokiej jakości.

Musisz być w stanie ekonomicznie tworzyć wydruki, 
które zostaną zauważone i docenione przez klienta. 
Zależy nam, aby stały się pretekstem do rozmowy czy 
kontaktu. Rozumiemy jednak, że jeśli już współpracujesz 
z partnerami zewnętrznymi w zakresie usług drukowania, 
możesz z niechęcią myśleć o inwestowaniu w wysokiej 
jakości technologię druku. Teraz jest alternatywa.  

Twoja firma może w ekonomiczny i wydajny sposób 
produkować wysokiej jakości materiały we własnym 
zakresie – wystarczy zainwestować w urządzenie serii 
imagePRESS C170 firmy Canon. To wszechstronne 
rozwiązanie łączy obie wspomniane zalety – mamy tu 
ekonomiczną drukarkę codziennego użytku, która 
umożliwia także tworzenie profesjonalnych wydruków.

Łączy ona najważniejsze cechy technologii imagePRESS 
firmy Canon – niezmiennie wysoką jakość druku, 
doskonałą wydajność i sprawdzoną niezawodność – ze 
znajomą, prostą obsługą nagradzanej serii urządzeń 
imageRUNNER ADVANCE.
Bądź pewny swoich możliwości. Czas uwolnić swój 
potencjał biznesowy poprzez kreatywne 
wykorzystanie druku. 

MOCNE POŁĄCZENIE: 
FUNKCJONALNOŚĆ I JAKOŚĆ
Dzięki wyróżniającym się materiałom drukowanym masz 
nieograniczone możliwości przyciągania uwagi potencjalnych 
klientów. Właśnie dlatego potrzebujesz drukarki cyfrowej, która 
pozwoli Ci bez trudu przesuwać granice kreatywności. 

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI, 
MNIEJSZY WYSIŁEK
Seria imagePRESS C170 to rozwiązanie spełniające  
wszystkie potrzeby w obszarze. To wszechstronne, 
wielofunkcyjne urządzenie z łatwością obsługuje codzienny 
obieg dokumentów i umożliwia drukowanie materiałów 
marketingowych o wysokiej jakości – w dowolnej firmie.

Typowe zastosowania  
serii imagePRESS C170  
w środowisku sprzedażowym



Być może kiedyś możliwości drukarki 
ograniczały Twój potencjał, ale to już 
przeszłość. Nowa seria imagePRESS C170 
firmy Canon pozwala przekształcać czysty 
papier w kreatywne i atrakcyjne materiały 
promocyjne. Wystarczy nacisnąć przycisk, 
aby wydrukować różnorodne materiały. 
Instrukcje, raporty i materiały prezentacyjne, 
wizytówki, spersonalizowaną korespondencję 
bezpośrednią, a nawet opakowania 
dostosowane do potrzeb klienta. Wszystko  
w profesjonalnym standardzie. Teraz jedno 
urządzenie umożliwia obsługę tak 
zróżnicowanego zakresu zadań. 

Uwolnij kreatywność. Osiągaj wyniki 

Urządzenia z serii imagePRESS C170 
umożliwiają tworzenie wydruków, które 
przykuwają uwagę klientów, powodują  
ich zaangażowanie i wywołują reakcje. 

Wyróżnij się, używając nietypowych 
formatów papieru, większej gramatury  
i papieru teksturowanego. Zyskaj nowe 
możliwości biznesowe dzięki bardziej 
ukierunkowanej komunikacji.

• Raporty i prezentacje

• Broszury, katalogi i podręczniki

•  Materiały promocyjne, w tym dla  
punktów sprzedaży

• Korespondencja masowa 

• Wizytówki i zaproszenia

• Wydruki próbne i makiety

• Banery i plakaty

•  Krótkie serie niestandardowych 
opakowań

Na następnej stronie zobaczysz połączenie 
technologii firmy Canon, dzięki którym 
urządzenia z serii imagePRESS C170 są  
tak wszechstronne.

WŁÓŻ PAPIER –  
ZYSKAJ MOŻLIWOŚCI
Twórczy druk – niezależnie od tego, czy jest to prezentacja 
wewnętrzna czy korespondencja bezpośrednia – może mieć 
znaczenie dla odbiorców. Dlaczego? Bo dowiedziono w 
przeprowadzanych badaniach, że druk pobudza zmysły, 
przemyślana, druk intensyfikuje doznania. 



Osiągnij profesjonalną jakość druku bez 
żadnego problemu

• Wyraźne wydruki o wysokiej rozdzielczości 
dzięki technologii laserowej imagePRESS 
R-VCSEL 

• Precyzyjne pasowanie przód-tył 
przekładające się na wysoką jakość obrazu 

• Stała jakość dzięki technologii Multi-D.A.T 

•  Profesjonalne opcje wykańczania do 
kreatywnych zastosowań

• Proste zarządzanie kolorami dzięki narzędziu 
do kalibracji kolorów i1Pro, które zapewnia 
spójność i umożliwia kontrolę jakości

Od pustego arkusza do 
atrakcyjnych materiałów promocyjnych

• Druk na długich arkuszach – do 1300 mm

• Automatyczne drukowanie dwustronne: 
nośniki do 220 g/m²; ręczne drukowanie 
dwustronne: 350 g/m²

• Obsługa nośników tłoczonych  
i teksturowanych

• Papier formatu SRA3 i A4 oraz koperty

•  Funkcje personalizacji / drukowania danych 
zmiennych

Zwiększ wydajność biznesową 
i bezpieczeństwo

• Łatwa instalacja i konfiguracja

• Wielofunkcyjna drukarka ze znanym, 
intuicyjnym interfejsem użytkownika 
imageRUNNER ADVANCE i prostą obsługą

• Łatwa integracja; platforma MEAP 
(Multifunctional Embedded Application 
Platform) 

•  Bezproblemowa integracja z chmurą  
i procesami użytkowników

• Bezpieczna praca w chmurze dzięki 
oprogramowaniu uniFLOW Online Express 
do zarządzania urządzeniami (standardowo 
dostępne są również wersje rozszerzone), 
śledzenie i kontrola nad użytkownikami, 
kosztami i budżetami

• Duża wydajność – drukowanie do 70 stron na 
minutę w kolorze i 80 stron na minutę w 
czerni i bieli oraz skanowanie 240 kolorowych 
obrazów na minutę

• Wbudowana ochrona McAfee

Różne przepływy pracy 

• Możliwość dostosowania przepływów pracy 
do potrzeb firmy za pomocą intuicyjnych 
elementów sterujących:

 –  Canon PDL – standard: UFR II, PCL 6; 
opcja: PostScript 

 –  opcjonalny wewnętrzny lub zewnętrzny EFI

DOWOLNA FIRMA. 
NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI. 
JEDNO ROZWIĄZANIE
Jakość profesjonalnego urządzenia, łatwość obsługi drukarki 
biurowej. Jedno rozwiązanie, które ułatwia wydajniejszą pracę.

Seria imagePRESS C170 umożliwia 
przygotowanie szerokiej gamy materiałów 
drukowanych. Jest to doskonałe połączenie 
funkcjonalności biurowej i profesjonalnej 
jakości. Dzięki temu można sprostać 
zmieniającym się wymaganiom biznesowym 
i bezpiecznie wykonywać codzienne zadania.

Z kolei dzięki możliwości drukowania  
na dłuższych arkuszach  lub papierze  
o większej gramaturze możesz przesunąć 
granice kreatywności i zrobić więcej za 
pomocą jednej prostej drukarki. 

•  Być może działasz w agencji kreatywnej  
i chcesz zrobić wrażenie na klientach 
nowymi formatami i efektami. 

•  Może pracujesz w środowisku 
korporacyjnym i chcesz uprościć łańcuch 
komunikacji, a jednocześnie przesunąć 
granice kreatywności. 

•  Być może prowadzisz punkt sprzedaży  
i chcesz zdobyć nowe źródła 
przychodów poprzez rozszerzenie 
swojej oferty.

•  Może masz małą firmę i chcesz 
wypróbować różne rodzaje druku 
promocyjnego, aby przyciągać klientów 
w prosty i bardziej skuteczny sposób.

Wypróbuj nasze nowe kompaktowe, 
intuicyjnie obsługiwane urządzenie (nie 
potrzeba tu żadnej specjalistycznej wiedzy 
w zakresie drukowania), które doskonale 
sprawdza się w każdym środowisku 
biznesowym.



Zarządzanie kosztami
Nasze rozwiązanie oparte na 
chmurze ułatwia śledzenie oraz 
kontrolowanie stopnia i zakresu 
wykorzystania zasobów. Cechuje 
się niskim kosztem początkowym 
i ma proste w obsłudze funkcje. 
Możesz zarządzać kosztami 
drukowania, przyczyniać się  
do zmiany nieekonomicznych 
działań oraz ograniczać dostęp. 

Zarządzanie urządzeniami 
i flotą sprzętową 
uniFLOW Online** pobiera, 
archiwizuje i udostępnia 
informacje, umożliwiając 
scentralizowanie kontroli  
nad wszystkimi przepływami 
dokumentów i ułatwiając 
współpracę. 

Automatyczne aktualizacje 
oprogramowania online 
umożliwiają elastyczną pracę  
i pozwalają poświęcić więcej 
czasu na inne możliwości 
rozwoju firmy. Zdalna 
diagnostyka i pomoc techniczna 
pomagają obniżyć koszty, 
skracając czas przestojów  
\i zmniejszając skalę procesów 
ręcznych. Konsola imageWARE 
Management Console stanowi 
centralny punkt kontroli floty 
urządzeń w całej organizacji. 

Zrównoważony rozwój
Wydajne zużycie energii, opcja 
wydruku próbnego zmniejszająca 
ilość odpadów i tryb uśpienia, 
gdy drukarka nie jest używana, 
sprawiają, że seria imagePRESS 
C170 to ekologiczny wybór.

INTELIGENTNIEJSZE, 
NIŻ MYŚLISZ
Seria imagePRESS C170 to inteligentne 
rozwiązanie do obsługi wszystkich potrzeb 
biznesowych, wyposażone w funkcje 
umożliwiające wydajną produkcję. Przejmuje 
ciężar związany z drukowaniem, dzięki 
czemu TY możesz skupić się na rozwoju 
firmy.

Bezpieczeństwo
Dane biznesowe muszą być 
bezpieczne. Dzięki dostępnemu w 
standardzie oprogramowaniu 
uniFLOW Online Express seria 
urządzeń imagePRESS C170 
zapewnia kompleksowe, gotowe 
do użycia usługi zarządzania 
drukiem online. Usługa ta 
bezproblemowo współpracuje  
z obecnymi procesami, pozwala 
kontrolować koszty związane  
z drukiem, zwiększa 
bezpieczeństwo dokumentów  
(co pozwala chronić dane i 
własność intelektualną) oraz 
umożliwia efektywniejszą pracę. 
Aby uzyskać dodatkowe funkcje, 
można przejść na rozwiązanie 
uniFLOW Online i skorzystać  
z pełnego i bezpiecznego 
oprogramowania do zarządzania 
drukiem w chmurze, które 
pozwala drukować na żądanie.

Mobilność
Wiele opcji drukowania i 
skanowania z dowolnego miejsca 
na dowolnym urządzeniu firmy 
Canon oraz możliwość 
bezpiecznego, doraźnego 
drukowania mobilnego dla gości, 
w tym: 

•  Aplikacja Canon PRINT 
Business* 

• uniFLOW Online**

• Mopria Print Service

•  Funkcja bezpośredniego 
połączenia w urządzeniu

Wydajność 
użytkowników
uniFLOW Online** zwiększa 
wydajność, tworząc dostosowane 
przepływy pracy w zakresie 
pobierania, udostępniania i 
przechowywania dokumentów 
cyfrowych. Umożliwia dokładne 
śledzenie wydatków i ustanawianie 
reguł, automatyczne usuwanie 
nieaktywowanych zadań oraz 
drukowanie tylko potrzebnych 
materiałów. W razie potrzeby 
można wykonać taką liczbę kopii, 
jaka jest potrzebna. Funkcja 
drukowania na żądanie eliminuje 
odpady oraz konieczność 
przechowywania zapasów.  
Można wyświetlać dynamiczne 
wiadomości, komunikaty dla  
osób posiadających dostęp  
do urządzenia. 
Seria imagePRESS C170  
to niezawodne rozwiązanie 
technologiczne. Usługi 
eMaintenance zapewniają szybki 
dostęp do pomocy technicznej 
przy urządzeniu, przy którym  
jest ona potrzebna. 

* (dostępna w Google Play i App Store)
** niedostępne w standardzie

Typowe zastosowania serii 
imagePRESS C170 w służbie 
zdrowia



Wyjątkowe, kreatywne 
formaty papieru
Obsługa nośników o różnej 
długości (do 1300 mm) i 
gramaturze (do 350 g/m²)

Szybka,  
dynamiczna praca
do 70 stron na minutę w 
kolorze i do 80 stron na 
minutę w czerni i bieli

Wysoka jakość 
wydruków
Wysoka rozdzielczość, 
precyzyjne drukowanie

Profesjonalne  
funkcje 
Łatwe w obsłudze  
opcje wykańczania

Lider na rynku
Canon to marka z ponad 80-letnim 
doświadczeniem, ciesząca się 
zaufaniem na całym świecie.  
Nasza tradycja rozwoju urządzeń 
imagePRESS sprawiła, że jesteśmy 
liderem na rynku kompleksowych 
technologii druku cyfrowego. 
Klienci wiedzą, że dostarczamy 
innowacje, które są wspierane 
przez wyspecjalizowanych 
partnerów w zakresie przepływu 
pracy. Dzięki partnerom możemy 
dostarczać rozwiązania spełniające 
konkretne potrzeby biznesowe. 

Stałe wsparcie serwisowe
Firma Canon zgromadziła  
wiedzę i doświadczenie w 
zakresie najnowszych osiągnięć 
technologii druku cyfrowego,  
a także nośników i zastosowań. 
Ponad 4000 ekspertów ds. 
serwisu wspiera realizację potrzeb 
Twojej firmy. Canon ma globalną 
bazę danych dostępną dla 
wszystkich techników; obejmuje 
ona poprawki, aktualizacje i opisy 
doświadczeń, niezależnie  
od lokalizacji, co pozwala 
zmaksymalizować czas pracy 
każdej maszyny.

Program pomocy 
technicznej dla firm
Firma Canon zapewnia stałe 
doradztwo biznesowe i bieżącą 
pomoc techniczną, co ułatwia 
pełne wykorzystanie poczynionych 
inwestycji. 

POŁĄCZENIE ZALET 
OBU ROZWIĄZAŃ
Najważniejsze cechy serii imagePRESS C170 w skrócie

Spójna  
kolorystyka
Intuicyjne zarządzanie 
kolorami bez potrzeby 
posiadania zaawansowanej 
wiedzy czy doświadczenia

 

Drukowanie z 
urządzeń przenośnych
Większa wydajność dzięki 
pracy z dowolnego miejsca 
i o każdej porze

Kompaktowość
Niewielkie wymiary – 
idealne w ograniczonych 
przestrzeniach roboczych 

Bezpieczne  
i podłączone 
Oparte na chmurze 
mechanizmy kontroli  
i śledzenia użycia

PARTNERSTWO 
GODNE ZAUFANIA
W firmie Canon masz zaufanego partnera technologicznego 
teraz i w przyszłości. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać  
w maksymalizacji potencjału Twojej firmy.

Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

Typowe zastosowania serii 
imagePRESS C170 dla 
branży usług finansowych
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