NIET BIJBLIJVEN
VOOROP LOPEN
Op tijd leveren, iedere keer weer met de
imagePRESS C910-serie

ALS EERSTE
DE TOEKOMST LEVEREN
De rol van print is voortdurend in ontwikkeling, en
u beweegt daarin mee, dus een printer voor de
toekomst 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 nieuwe imagePRESS C910-serie
bestaat uit de C910-, C810- en C710modellen voor lichte productie en zet
deze traditie voort.
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Grafische ondernemingen, centrale repro
of printservicebedrijven - met deze
printers hebt u een breder aanbod van
toepassingen om uw zakelijke
groeiambities te realiseren.
Maak het verschil - blijf voorop lopen. Op
een gegeven moment is het huidige
aanbod van toepassingen niet verrassend
meer voor uw klanten en prospects en
boekt u alleen structureel succes door te
anticiperen op wat ze morgen willen.

IMAGEPRESS C910-SERIE
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PAST PERFECT
IN ELKE
PRINTOMGEVING
De imagePRESS
C910-serie is gemaakt
voor snelle, veeleisende
omgevingen - welke het
ook zijn - omdat
consistent hoge
beeldkwaliteit,
productiviteit,
materiaalkeuze en
betrouwbaarheid de
basis zijn voor succes.
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Centrale repro
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 produceert deze allemaal in een
omgeving waar elke kostenplaats tegen het
licht wordt gehouden en een vergelijking
wordt gemaakt met de externe concurrentie.
Ontsnap hieraan 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 een breed
scala aan beschikbare softwareoplossingen,
waaronder Canon uniFLOW en PRISMAdirect.

IMAGEPRESS C910-SERIE

Grafische ondernemingen

Printservicebedrijven

Doe meer dan alleen printen op aanvraag.
Wees proactief, onderscheid u van
anderen en verras uw klanten met
inspirerende aanvullingen op uw
applicatie-aanbod. Met de imagePRESS
C910-serie kunnen copyshops 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 drie- of
vierluik gevouwen brochures.

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
vindt u allemaal in de imagePRESS C910serie:

Profiteer van een scala aan opties voor
in-line afwerking om nieuwe producten
met toegevoegde waarde te bieden, zoals
ringgebonden handleidingen,
drieluikfolders en brochures aflopend
geproduceerd.

• G
 loss-optimalisatie, zodat afbeeldingen
overeenkomen met het glansniveau van het
papier - net als bij offset-productie

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 terugkerende
opdrachtinstellingen te laden.

Kantoorafdelingen/creatieve
afdelingen
De C910-serie, verkrijgbaar in drie
verschillende modellen, is de ideale printer
voor hoogwaardige kantooromgevingen
en creatieve omgevingen. Canon heeft een
breed assortiment
aan invoer- en uitvoeropties en
verschillende keuze van
workflowoplossingen om te voldoen aan
de behoeften van uw klanten.

• U
 itgebreide media-ondersteuning, inclusief
dun gecoat papier, structuurpapier,
omslagbladen en standaardenveloppen
• V
 ervang papier en toner tijdens het printen,
zodat er geen uitvaltijd is
• Productieprintsnelheden tot 90 ppm

• D
 e uitstekende stabiliteit van de 190 lpi
R-VCSEL imaging-technologie,
gecombineerd met CV-toner, produceert
levendige afbeeldingen met imponerende
helderheid en definitie
• M
 ulti-Density Adjustment Technology
(Multi-DAT) zorgt voor real-time
kleurcorrectie en kalibratie, voor een
constante kwaliteit, dag in dag uit, en
stabiele print
bij grote oplages
• D
 e Compact Registration Module (CRM)
garandeert een uitstekende voor- /
achterzijderegistratie
• N
 aadloze integratie binnen uw bestaande
workflowoplossingen
Welk model uit de imagePRESS C910-serie u
ook kiest als aanvulling op uw bedrijfsvoering,
u zult versteld staan van de nieuwe
mogelijkheden die voor uw klanten
beschikbaar komen.
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ZEG JA TEGEN ELKE KLEUR,
ELK SUBSTRAAT, TELKENS WEER

Uw klanten zijn
veeleisend. En dat is
niet erg, want hoe
beter u voldoet aan de
vraag naar
hoogwaardig
printwerk, op tijd
geleverd en binnen
het budget, des te
meer komen klanten
terug en des te beter
is uw bedrijfsresultaat.

De imagePRESS C910-serie kleurenprinters
leveren ongeëvenaarde prestaties en
toepassingsmogelijkheden. Canon heeft
deze printers ontwikkeld om u te helpen te
voldoen aan de groeiende vraag naar
kleurenprints van hoge kwaliteit, met snelle
doorlooptijden, een brede materiaalkeuze
en een scala aan afwerkingsopties. En
Canon heeft dit allemaal in een compact
formaat verwerkt, dat gemakkelijk binnen
uw bedrijf te plaatsen is.

Hoogwaardige kleuren
• L
 evendige, consistente beeldkwaliteit op
een breed scala aan media
• 1 90 lpi dot screening voor imponerende
afbeeldingen
• Nauwkeurige voor- / achterzijderegistratie
• G
 loss-optimalisatie, zodat afbeeldingen
perfect overeenkomen met het
glansniveau van het gebruikte papiertype
• V
 erschillende kalibratieopties voor
maximale kleurconsistentie
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Keuze van workflows

Mediaflexibiliteit

• PRISMAsync R7-controller

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

• imagePRESS Server H350
• imagePRESS Server G250
• Canon PS/PCL-printerkits

Veelzijdige inlinenabewerking
• Schoonsnijden aan 3-zijden
• Boekjes tot 200 pagina's
• Perfect Binding tot 200 vel
• Boekjes met vierkante rug maken
• Meerdere perforatieopties
• Rillen en ringbinden
• 5 verschillende vouwopties

• U
 itstekende kwaliteit op substraten met
textuur
• P
 rints en auto-duplexbanners tot 762 mm op
300 g/m²
• Printen op standaardenveloppen
• B
 annerformaat tot 1.300 mm (handmatig
dubbelzijdig)

Productiviteit
• P
 roductiesnelheden tot wel 90 ppm (kleur
en z/w) zelfs bij niet-gecoate materialen tot
220 g/m²
• B
 ehoorlijke invoercapaciteit van 7.650 vel
met maximaal zes verschillende bronnen
• S
 emi-automatische paginaregistratie om uw
operator vrij te maken voor andere waarde
toevoegende activiteiten
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WAT U OOK DOET
DOE HET BETER
Print blijft zich ontwikkelen en zoekt nieuwe manieren
om naast digitale media waarde toe te voegen. Van
brochures tot banners, visitekaartjes tot boekjes, de
imagePRESS C910-serie verbetert bestaande
toepassingen en biedt u de mogelijkheid nieuwe
producten op de markt te brengen.
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Inline-nabewerking
'Wit papier erin, kant-en-klaar product
eruit' - Canon's uitgebreide reeks
modulaire inline-afwerkingsopties zorgt
voor arbeidsbesparende, efficiënte
afwerking in een compact formaat. U kunt
steeds de hoogste kwaliteit behouden,
zelfs bij dikkere boekjes, dankzij de
inline-vouwfunctie van de multifunctionele
Professional Puncher.

Printen van banners
Denk groter - breid uw aanbod uit met
printen en automatisch dubbelzijdig
printen op vellen tot 762 mm, of 1.300 mm
handmatig dubbelzijdig.

Voor een ieder iets centrale repro's, grafische
ondernemingen en
printservicebedrijven
Alles wat u vandaag print en wat u
morgen ook maar wilt printen: de
imagePRESS C910-serie kan de
uitdaging aan:
• Mailings, boekjes, visitekaartjes

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.

• F
 lyers, brochures, kleine catalogi,
folders
• D
 irect mail, rapporten,
trainingsmateriaal, formulieren,
gidsen
• Nieuwsbrieven, schriftelijke uitingen,
financiële/juridische documenten
• Bedrijfsnieuwsbrieven
• Presentaties
• Dubbelzijdige banners
• Enveloppen
• En veel, veel meer…..
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INNOVATIE OP ALLE FRONTEN
VAN START TOT FINISH
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
tegemoetkomend 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 imagePRESSgebruikers van de afgelopen tien jaar,
waardoor Canon precies weet wat klanten
verwachten van een
kleurenproductieprinter.

Onovertroffen
betrouwbaarheid - dag in,
dag uit
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 de betrouwbaarheid in
beschikbaarheid wordt vertaald, kunt u er
zeker van zijn dat opdrachten op tijd
worden geleverd, waardoor ook u een
uitstekende reputatie als betrouwbare
partner opbouwt.

Zet de toon met kwaliteit
Voor een uitstekende kleurkwaliteit zijn de
printers voorzien van de R-VCSELlaserscanfunctie, Canon CV-toner
(Constant Vivid) en de Advanced Image
Transfer Belt (ITB).
De 32-beam rode VCSEL-laser produceert
heldere, scherpe prints op hoge snelheid,
terwijl de para-shell-structuur, ultrafijne
deeltjes en het gladde oppervlak van de
CV-toner een breed spectrum van rijke en
levendige kleuren bieden. De ITB is
vergelijkbaar met het rubberdoek 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 materiaal met structuur en reliëf, en
vermindert de verspilling van materialen,
het energieverbruik en papiervervorming.
Simpel gezegd, kunt u keer op keer zeker
zijn dat u keer op keer de hoogste
kwaliteit prints krijgt.
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UITSTEKENDE
STABILITEIT
Productiviteit en snelheid zijn niets zonder
telkens voorspelbare prints. Met de imagePRESS
C910-serie kunt u garanderen dat het laatste vel
uit de printer perfect overeenkomt met het
eerste.

Kalibratiegereedschap

VF-ontwikkelunit

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.

De ontwikkelunit handhaaft een koele
temperatuur om te voorkomen dat de
kwaliteit van de ontwikkelaar-mix
achteruitgaat en ondersteunt een stabiele
printkwaliteit en kleurconsistentie - vooral
belangrijk voor grote opdrachten en in
omgevingen waarin grote volumes worden
geproduceerd.

Compact Registration Module
(CRM)
Vochtigheidssensor/
luchtstroomeenheid
Nauwkeurig monitoren van de interne
processen en de luchtstroom helpt om
gedurende het gehele printproces
consistente, hoogwaardige prints te
leveren.
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Voor nauwkeurige voor- /
achterzijderegistratie gedurende het
gehele productieproces maakt de CRM
gebruik van sensoren en registratierollen
om automatische scheefstandcorrectie en
nauwkeurige plaatsing van prints te
leveren.

IMAGEPRESS C910-SERIE

MEER PRODUCTIVITEIT
MEER MOGELIJKHEDEN
U hebt het druk, met veeleisende klanten en
constant nieuwe opdrachten. Maximaliseer de
beschikbaarheid met een scala aan handige
productiviteitsfuncties die de imagePRESS
C910-serie zo lang mogelijk draaiend houden.

Productieprintsnelheden
De imagePRESS C710 print moeiteloos
tot 70 ppm op standaard media, terwijl
de imagePRESS C810 en imagePRESS
C910 met respectievelijk tot maximaal
80 ppm en 90 ppm op een breed scala
van media tot 350 g/m² printen.
Ongeacht de snelheid, ongeacht het
substraat, uw klanten krijgen de
toonaangevende imagePRESS-kwaliteit.

Grote mediacapaciteit
Dankzij de enorme invoercapaciteit van
7.650 vel kunnen productiebatches
onbeheerd worden uitgevoerd en kan er
worden geprint op media met keuze uit
zes verschillende bronnen.

Geavanceerde twin-beltfixeertechnologie
Canon's innovatieve inductieverwarmingsen -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.

Vervang papier en toner
tijdens het printen
U kunt zowel papier als toner vervangen
als de printer in vol bedrijf is.
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BANNERS PRINTEN
VERGROOT UW
BEREIK
Met de imagePRESS C910-serie
zorgt u ervoor dat klanten terug
blijven komen door te inspireren,
nieuwe ideeën in de praktijk te
brengen en nieuwe producten aan
uw assortiment toe te voegen.
POD Deck Lite XL-A1-invoermodule voor
banners
Maximaliseer de C910-serie met bannerapplicaties door
toevoeging van automatisch dubbelzijdig printen tot 762
mm. De invoermodule heeft een capaciteit van 1.000 banner
vellen, 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
boekomslagen, kalenders, posters, drieluikbrochures,
A4-oblong, creatieve direct mail en nog veel meer.
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TECHNOLOGIE DIE
HET WERK LAAT STROMEN
In een drukke printomgeving moet u snel nieuwe
apparatuur kunnen integreren. Daarom is de
imagePRESS C910-serie uitgerust met zeer
veelzijdige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke
workflowtechnologie. Kies gewoon de technologie
die het beste voor u werkt.

imagePRESS Server H350 en
imagePRESS Server G250
Deze krachtige, snelle en intuïtieve
EFI-controllers, 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
VDP-software u de mogelijkheid biedt voor
goed betaald gepersonaliseerd printwerk.
De H350 en G250, Canon's Fiery-controllers
van de volgende generatie, ondersteunen
natuurlijk FS350 Pro, het nieuwste Fierysysteem, en leveren de krachtige prestaties die
professionele productieomgevingen nodig
hebben. Op de H350 wordt de toegang snel en
eenvoudig via het intuïtieve 7-inch
LCD-touchscreen beheerd.

Canon PS/PCL
De Canon PS en PCL maken niet alleen
volledige integratie met uw huidige workflow
mogelijk, maar 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 printers 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 PRISMAsynccontroller, kunt u met de JDF-Parser MEAPapplet verbinding maken met de Canon PS
Printer-kit en PRISMA-software.

PRISMAsync-controller
De PRISMAsync-controller is niet alleen
eenvoudig in het gebruik, maar werd bovendien
ontworpen om de printprestaties te verbeteren
en laat zich gemakkelijk integreren in de huidige
bedrijfsvoering.
Met de PRISMAsync-controller 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. Het kalibratieproces
is semi-automatisch en neemt slechts 5 minuten
in beslag, zonder in te boeten aan kwaliteit.
Deze controller biedt naadloze integratie met
alle PRISMA-workflowsoftware en is door de
open structuur tevens compatibel met
toepassingen van derden, zodat u over
maximale productiviteit beschikt om de
concurrentie voor te blijven.
En u kunt dankzij de PRISMAsync Remote
Controller-app - beschikbaar voor iOS en
Android - uw workflow controleren, zelfs
wanneer u onderweg bent.
Als extra geeft PRISMAlytics u een
totaaloverzicht van alle PRISMAsync-controllers
en optimaliseert het uw productieproces.
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SAMENGEVAT:
EINDELOZE VOORDELEN
Belangrijkste kenmerken in één oogopslag
• C
 V-toner (Consistently Vivid) voor
levendige, kleurrijke beelden
• R
 -VCSEL technology voor heldere,
scherpe prints op hoge snelheden
• U
 itgebreide reeks afwerkingsopties,
inclusief multifunctioneel perforeren met
ondersteuning voor rillen, gehecht
gebrocheerde boekjes en vouweenheid
• A
 utomatisch dubbelzijdig printen van
banners tot 762 mm
• Verbeterde 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, media tot 350 g/m², zonder
kwaliteitsverlies, zelfs op structuurpapier
• K
 euze uit flexibele controllers en
workflow, waaronder de imagePRESS
Server H350 en PRISMAsync R7
• C
 ompact formaat, perfect passend in
elke printomgeving
• B
 ewezen betrouwbaarheid voor
maximale beschikbaarheid en
productiviteit
• Gemaakt door Canon, met
geavanceerde kwaliteits-, prestatie- en
klantenondersteuning die u verwacht
van een marktleider in printtechnologie

IMAGEPRESS C910-SERIE

WIJ HELPEN U
VAN START TOT FINISH
Kies een printer uit de
imagePRESS-serie en u
kiest ook Canon.
Dat betekent dat u profiteert van de
voordelen van meer dan 80 jaar
leiderschap in het ontwerpen en
ontwikkelen van innovatieve
beeldverwerkingstechnologie - ervaring
die Canon elke dag verder uitbouwt in
haar streven haar technieken nog verder
te verbeteren.
U zult ook worden gesteund door een
bedrijf dat begrijpt dat elk bedrijf en elke
productieomgeving verschillend zijn, met
uiteenlopende behoeften en ambities.
Samen de toekomst in en Canon helpt u
om nieuwe ideeën en toepassingen te
verkennen die uw klanten inspireren en
de productiviteit en winstgevendheid
van uw bedrijf verbeteren.
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