PLOTTER CANON
imagePROGRAF TM
Ένας μοντέρνος plotter που προσφέρει
μεγάλες δυνατότητες εσωτερικής
παραγωγής εκτυπώσεων

Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί δεν δημιουργούν πλέον
τα σχέδια των μεγάλων έργων με το χέρι· έχουν περάσει
στην τεχνολογία υποβοηθούμενης σχεδίασης μέσω
υπολογιστή, η οποία έχει αυξήσει την αποδοτικότητά
τους. Αυτή η τεχνολογία τούς δίνει τη δυνατότητα να
κάνουν περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο, με
μεγαλύτερη ακρίβεια και περισσότερη λεπτομέρεια.
Είναι πλέον καιρός να αρχίσουν να προσεγγίζουν
με τον ίδιο τρόπο την τεχνολογία εκτύπωσης που
χρησιμοποιούν.

Οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και τα
κατασκευαστικά γραφεία έχουν ειδικές
ανάγκες αναφορικά με τις εκτυπώσεις
μεγάλου μεγέθους. Δεν χρειάζονται
μόνο γρήγορη εκτύπωση με υψηλή
ακρίβεια, αλλά και ανά πάσα στιγμή
και, συχνά, σε δύσκολα περιβάλλοντα.
Οποιοσδήποτε έχει φέρει ένα σχέδιο
χωρίς προστασία σε ένα εργοτάξιο,
ξέρει πολύ καλά τους κινδύνους που
παραμονεύουν. Ρύποι, νερό και άλλοι
περιβαλλοντικοί παράγοντες απειλούν
την ακεραιότητα των πολύτιμων
σχεδίων σας, χωρίς τα οποία δεν
μπορεί να προχωρήσει καμία εργασία.
Και παρόλο που η εκτύπωση μεγάλου
πλάτους παραμένει η βασική λύση
έντυπης απεικόνισης για τους
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς,
πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ακόμη
απαρχαιωμένο εκτυπωτικό εξοπλισμό
που δεν υποστηρίζεται πλέον από
τον κατασκευαστή του. Όταν χαλάσει
αυτός ο εξοπλισμός, υπάρχουν
ελάχιστοι τεχνικοί που ξέρουν πώς να
τον επισκευάσουν, ενώ ακόμη λιγότεροι
είναι αυτοί που μπορούν να βρουν
ανταλλακτικά από αξιόπιστες πηγές.
Άλλες εταιρείες βασίζονται σε
υπηρεσίες εκτύπωσης τρίτων για
την κάλυψη των αναγκών τους σε

εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους,
οι οποίες –σε ένα ιδανικό
σενάριο– ενδέχεται να είναι μια
αποδοτική λύση όσον αφορά στον
προϋπολογισμό και στον χρόνο
παραγωγής· ωστόσο, μπορεί
να αποτελέσουν ανασχετικούς
παράγοντες στις περιπτώσεις που τα
γραφεία εκτυπώσεων δεν μπορούν
να παραδώσουν στην ώρα τους,
όπως για παράδειγμα όταν πρέπει
να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα
πολλά έργα υψηλής προτεραιότητας.
Οι αρχιτέκτονες και οι συνεργάτες
τους δεν πρέπει να στηρίζονται
σε αντιπαραγωγικούς εκτυπωτές
ή στα χρονοδιαγράμματα
εξωτερικών προμηθευτών για να
κάνουν τη δουλειά τους. Όντως, η
διαδικασία εκτύπωσης είναι ένας
«πονοκέφαλος» που κανείς δεν
θα πρέπει να αντιμετωπίζει σε
ένα αρχιτεκτονικό ή μηχανολογικό
γραφείο. Ευτυχώς, ένας αξιόπιστος
plotter υψηλής ποιότητας, ακρίβειας
και ταχύτητας, αρκετά ευέλικτος
ώστε να υποστηρίζει εργασίες
εκτύπωσης κάθε τύπου –όπως
σχέδια, διαγράμματα, μοντέλα,
ακόμη και φωτογραφίες– αποτελεί
το ισοδύναμο της ασπιρίνης για τις
«εκτυπωτικές ασθένειες» όλων των
γραφείων.

Ο ΣΩΣΤΌΣ PLOTTER ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙ
ΚΆΘΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΉ ΑΝΆΓΚΗ ΣΑΣ, ΔΊΝΟΝΤΆΣ ΣΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΒΆΔΙΣΜΑ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΏΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΈΝΗ ΌΛΗ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
Σκέφτεστε ότι οποιοσδήποτε επαγγελματικός εκτυπωτής μπορεί να καλύψει
την εταιρεία σας; Σκεφτείτε το ξανά. Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων
τους όσον αφορά στο μέγεθος σάρωσης και εκτύπωσης, καθώς και στη
δίψα τους για μελάνι, οι τυπικοί επαγγελματικοί εκτυπωτές μπορούν να
αποδειχτούν ιδιαίτερα επιβλαβείς για την παραγωγικότητα ενός μηχανολογικού
ή αρχιτεκτονικού γραφείου.
Τα έργα CAD απαιτούν μεγαλύτερες εικόνες απ’ ότι μπορούν να υποστηρίξουν
οι συνηθισμένοι εκτυπωτές γραφείου, ενώ οι σύγχρονοι plotter μπορούν
να γίνουν ένα πραγματικά βοηθητικό εργαλείο για τους αρχιτέκτονες, τους
μηχανικούς και τους σχεδιαστές, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν τέλειες εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους μέσα σε μερικά λεπτά.
Είτε είστε εργολάβος και θέλετε να παρουσιάσετε την κάτοψη ενός χώρου
είτε σχεδιαστής εσωτερικών χώρων που θέλετε να δείξετε σε έναν πελάτη μια
σχεδιαστική λύση, οι εκτυπωτές μεγάλου πλάτους σάς δίνουν τη δυνατότητα
να παράγετε έγγραφα μεγάλου μεγέθους με εικόνες, χρώματα και γραφικά
που δεν μπορεί να επιτύχει ένας επιτραπέζιος εκτυπωτές, με ένα κλάσμα του
κόστους.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΑΣ
ΩΦΕΛΉΣΕΙ ΈΝΑΣ PLOTTER:
ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ

Η συνδεσιμότητα μέσω δικτύου θα ενδυναμώσει
τη συνεργατική διαδικασία σχεδίασης, θα
επιταχύνει την ολοκλήρωση των έργων και
θα ελευθερώσει πόρους για την υποστήριξη
αναγκών σε άλλα έργα.

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ
ΧΡΌΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΌΣΤΟΥΣ

Η δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων για
τα δικά σας έργα CAD θα σας εξοικονομήσει
σημαντικά ποσά χρόνου και χρημάτων.
Δεν θα επιβαρύνεστε με το περιθώριο
τρίτων προμηθευτών, δεν θα χρειάζεται να
υποβάλλετε παραγγελίες (και να ξοδεύετε
πρόσθετα χρήματα) ώστε να κάνετε αλλαγές
της τελευταίας στιγμής και δεν θα βρίσκεστε
στο έλεος των χρονοδιαγραμμάτων εξωτερικών
προμηθευτών.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ

Μπορείτε να δημιουργείτε έγγραφα υψηλής
λεπτομέρειας το ίδιο καλά –ή καλύτερα– με
αυτά που παραλαμβάνετε από ένα κατάστημα
παραγωγής εκτυπώσεων.

ΆΜΕΣΗ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ
ΕΚΔΌΣΕΩΝ

Οι λύσεις εκτύπωσης για αρχιτεκτονικές
εφαρμογές επιτρέπουν στους διαχειριστές να
κάνουν αλλαγές σε σχέδια ευρείας κλίμακας
και να τις διανέμουν άμεσα σε εργολάβους,
υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του
έργου.

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ
ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ

Λάβετε τα μέτρα σας έναντι μελλοντικών
νομικών προβλημάτων βασιζόμενοι σε ώριμες
τεχνολογίες για την αρχειοθέτηση σχεδίων CAD
και άλλων εγγράφων μεγάλου μεγέθους.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΉ

Οι σύγχρονοι plotter αντέχουν στη συχνή και
βαριά χρήση. Οι δυνατότητες μεγάλου όγκου
παραγωγής παρέχουν στην εταιρεία σας τη
δυνατότητα να παραδίδετε κατ’ απαίτηση
μεγάλες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΠΛΟΤΕΡ;
Κατά την αγορά ενός νέου εκτυπωτή, η δαπάνη χρημάτων είναι αναπόφευκτη.
Αλλά υπάρχουν τρόποι για να μειώσετε το κόστος ιδιοκτησίας. Μπορείτε
να πετύχετε καλύτερη σχέση κόστους/αξίας αναζητώντας τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
• Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με ευκρινή περιγράμματα, ακριβή χρώματα και
σαφείς, καθαρές λεπτομέρειες.
• Ευελιξία για τον χειρισμό εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους αλλά και
μικρότερων εγγράφων, όπως αναφορές και παρουσιάσεις, ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς χρήστες για διαφορετικές χρήσεις.
• Δυνατότητα εκτύπωσης από φορητές συσκευές, τον σύγχρονο αλλά και
μελλοντικό τρόπο εργασίας.
• Ανοικτή πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να ενοποιήσετε τον plotter με
καθημερινές εργασίες, όπως η σάρωση και αποθήκευση υλικού στο Dropbox,
το Google Drive ή το SharePoint.
• Προσιτό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και του μελανιού.
Η κατοχή μιας συσκευής προφανώς κοστίζει, συνεπώς βεβαιωθείτε ότι
συνυπολογίζετε το κόστος της συντήρησης και του μελανιού.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΤΗΣ CANON
Η σειρά plotter Canon imagePROGRAF
TM προσφέρει όλα όσα έχει ανάγκη
ένα αρχιτεκτονικό ή μηχανολογικό
γραφείο – συμπεριλαμβανομένου του
προσιτού κόστους. Σχεδιάστηκε με
έναν στόχο: να κάνει τους εκτυπωτές
μεγάλου μεγέθους όσο το δυνατόν πιο
εύχρηστους και οικονομικά προσιτούς.
Υποστηρίζει όλα τα πρότυπα CAD/GIS
και τη γλώσσα HPGL/2, επιτρέποντας
στους χρήστες να παράγουν
εξαιρετικές εκτυπώσεις με το πάτημα
ενός κουμπιού και να αυτοματοποιούν
τις εκτυπώσεις. Η Σειρά TM υποστηρίζει
σχήματα εργασίας από απόσταση και
προσφέρει ειδοποιήσεις push για την
ολοκλήρωση των εργασιών ακόμη κι αν

Canon imagePROGRAF TM-300 MFP T36 AIO

οι χρήστες βρίσκονται μακριά από
τον εκτυπωτή, καθώς και βελτιωμένη
ασφάλεια για τον αυστηρό έλεγχο
της εκτύπωσης εμπιστευτικών
δεδομένων.
Τα συστήματα της σειράς Canon
imagePROGRAF TM αναβαθμίζονται
με ευκολία. Μπορείτε να
αναβαθμίσετε οποιοδήποτε
σύστημα της σειράς plotter TM
(με την εξαίρεση του TM-205) σε
εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών,
είτε εξ αρχής είτε αργότερα, όταν
παρουσιαστεί ανάγκη. Έχετε στη
διάθεσή σας δύο επιλογές: τον βασικό
σαρωτή L36ei/L24ei ή τον προηγμένο
σαρωτή T36.

Canon imagePROGRAF
TM-200/205
Ο TM-200/205 είναι ένας εκτυπωτής 24” (610 mm).
Οι μικρές του διαστάσεις καθιστά αυτόν τον εκτυπωτή ιδανική επιλογή για
Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς ή Εργολάβους που εργάζονται από το σπίτι ή σε ένα
μικρό έως μεσαίου μεγέθους γραφείο. Ο TM-200 μπορεί να χειριστεί μέτριο
όγκο εκτυπώσεων μηνιαία, αλλά λειτουργεί καλά και σε περιβάλλοντα χαμηλού
όγκου εκτυπώσεων.
Χάρη στη μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης (παράγει μια εκτύπωση A1 σε περίπου
24 δευτερόλεπτα) και στον χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, αποτελεί εξαιρετικά
δύσκολο ανταγωνιστή για παρόμοια μοντέλα άλλων κατασκευαστών. Οι
μεγάλες δεξαμενές μελανιού μειώνουν το κόστος ανά ml, γεγονός το οποίο,
τελικά, μειώνει το κόστος σας ανά εκτύπωση.

TM-200

Μοντέλο
Βάση
μονάδας συγκέντρωσης
Επιλογές MFP

TM-205

Προαιρετικά, SD23

L24ei

—

Λεπτομερείς
Φυλλάδια TM 200 205
προδιαγραφές
Φυλλάδιο TM 200 MFP
προϊόντος

Ταχύτητα εκτύπωσης και
κατανάλωση μελανιών

TM-200/205
24”, A1

24 sec

44 sec

1 min 22 sec

0,15 ml

0,32 ml

1,36 ml

Σχέδιο CAD A1
Γρήγορη
οικονομική, απλό
χαρτί

Σχέδιο CAD A1
Στάνταρ, απλό
χαρτί

Πόστερ A1
Στάνταρ, χαρτί
με επίχρισμα

* Όλοι οι plotter TM μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ τα
μοντέλα με σκληρό δίσκο TM-205/305 έχουν επιπλέον σκληρό
δίσκο 500GB/128MB ROM, υποστηρίζουν απευθείας εκτύπωση
PDF και διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Canon imagePROGRAF
TM-300/305
Ο TM-300/305 είναι ένας εκτυπωτής 36” (914 mm).
Ο TM-300 είναι ένας εκτυπωτής 36”, ο οποίος διαθέτει βάση/μονάδα
συγκέντρωσης (με τροχούς για εύκολη αλλαγή θέσης ή μεταφορά). Καθώς
εκτυπώνονται οι σελίδες, κόβονται και στοιβάζονται τακτοποιημένα από τον
εκτυπωτή με τη σωστή σειρά, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (ανόμοια με τα
παλαιά καλάθια συλλογής).
Η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης (με δυνατότητα παραγωγής μιας σελίδας A0
σε 40 δευτερόλεπτα) και ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας επιτρέπουν τη
διεκπεραίωση άλλων εργασιών ενόσω δουλεύει ο εκτυπωτής, μεγιστοποιώντας
την αποδοτικότητα και ελαχιστοποιώντας το κόστος.

TM-300

Μοντέλο
Βάση
μονάδας συγκέντρωσης
Επιλογές MFP

Λεπτομερείς
προδιαγραφές
προϊόντος

TM-305

Στάνταρ

L36ei
T36
T36AIO

T36
T36AIO

Φυλλάδια TM 300 305
Φυλλάδια TM 300 305 L36ei MFP
Φυλλάδια TM 300 305 T36 MFP

Ταχύτητα εκτύπωσης και
κατανάλωση μελανιών

TM-300/305
36”, A0

40 sec

1 min 14 sec 2 min 36 sec

0,24 ml

0,51 ml

2,67 ml

Σχέδιο CAD A0
Γρήγορη
οικονομική, απλό
χαρτί

Σχέδιο CAD A0
Στάνταρ, απλό
χαρτί

Πόστερ A0
Στάνταρ, χαρτί
με επίχρισμα

* Όλοι οι plotter TM μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ τα
μοντέλα με σκληρό δίσκο TM-205/305 έχουν επιπλέον σκληρό
δίσκο 500GB/128MB ROM, υποστηρίζουν απευθείας εκτύπωση
PDF και διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΠΛΟΤΕΡ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ;
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα
αγοράς, επικοινωνήστε με έναν τοπικό
μεταπωλητή προϊόντων Canon.

Canon CEE GmbH
Oberlaaer Strasse 233
A-1100 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 680 890
www.canon-cee.com

Eurosupplies
www.eurosupplies.com.gr

JmSolutions
www.jmsolutions.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
www.t-m.gr

(+30) 210 6037990

(+30) 211 4110999

(+30) 2310 306743

Διαθέσιμοι plotter:
TM-300 L36ei MFP

Διαθέσιμοι plotter:
TM-200 L24ei MFP

Διαθέσιμοι plotter:
TM-300 L36ei MFP

Canon Greece
166 A, Kifissias Avenue &
Sofokleous Street, 151 26,
Maroussi Athens, Greece
Tel: +30 210 745 4651
www.canon.gr

Follow Canon EMEA
on our social media channels:

See the bigger picture

