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Klaar de klus op tijd, telkens opnieuw
met de nieuwe imagePRESS-serie.
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Wat voor printafdeling u ook heeft, u moet niet alleen aan de verwachtingen
van uw opdrachtgevers voldoen, maar deze ook overtreffen. Dat betekent
dat u niet stil mag blijven staan. U moet voorop blijven lopen.
Daarom introduceerden we de imagePRESS-serie in 2006. Sindsdien heeft
imagePRESS de weg geleid met baanbrekende technologie en innovaties om
de digitale printindustrie te helpen aan de steeds hogere eisen te voldoen.
En we blijven daarmee doorgaan. De recente introductie van de
imagePRESS C850 en C750 vertegenwoordigde een grote technologische
stap voorwaarts. En nu, met de introductie van het nieuwe C650 light
production model, zet de imagePRESS-serie een nieuwe stap vooruit in
printen.

De nieuwe imagePRESS-serie. Het is tijd voor
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UIT
in een concurrerende wereld, met steeds
veeleisendere klanten, heeft u een printer nodig
die aan uw eisen voldoet.

U vindt precies wat u zoekt in de imagePRESSserie.

De nieuwe imagePRESS C650
Ons nieuwste light production model werd speciaal
ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van snelle,
veeleisende omgevingen – inclusief drukke kantoren,
centrale repro's, ontwerpstudio's en commerciële printers.
Met een nog grotere productiviteit dan zijn voorganger
levert deze productieprinter de nieuwste ﬂexibele
workﬂows, een uitgebreid aanbod aan nabewerkingsopties
en een uitzonderlijke printkwaliteit.

imagePRESS C750/C850
Alles wat de C650 aanbiedt – en nog veel meer.
Met een reeks innovatieve technologieën, levert
deze printer een uitstekende kwaliteit, uitmuntende
end-to-end productiviteit, ﬂexibiliteit en veelzijdige
mediamogelijkheden. Bovendien is hij uiterst betrouwbaar.

HOGERE
PRODUCTIVITEIT

MEER

MOGELIJKHEDEN

MORE

MORE
Of u nu taken vervult voor externe klanten of aan belangrijke
projecten voor interne belanghebbenden werkt, het loont
steeds de moeite om de klant tevreden te houden.

Daar staat de imagePRESS-serie voor. De nieuwe C650, C750
en C850 bieden u een ongelooﬂijke productiviteit met een
nog compactere afmeting – én voor een voordelige prijs.

Terwijl onze baanbrekende imagePRESS-technologie de C650
in staat stelt om moeiteloos 65 ppm uit te voeren op gewoon
papier, schakelt de C750/C850 een tandje hoger qua snelheid
en productiviteit met een indrukwekkende 85 ppm. Dit alles
betekent dat u nog meer projecten aankunt en uw reputatie,
bereik en winst kunt verhogen.
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OP EEN MOOIE MANIER
Productiviteit en snelheid betekenen niets
zonder kwaliteit. Daarom maakt de imagePRESSserie gebruik van een revolutionaire Canontechnologie, zoals onze R-VECSEL Laser scanner
en Consistently Vivid (CV) toner, om zeker te
stellen dat elke taak zich werkelijk onderscheidt
van de rest.
De nieuwe para-schaalstructuur, ultraﬁjne
deeltjes en het gladde oppervlak van de
CV-toner zorgen voor een efﬁciëntere
toneroverdracht over een breed scala aan media,
waaronder media met oppervlaktestructuur en
ruwe media. Hierdoor krijgt u consistentere en
nauwkeurigere kleuren.

De CV-toner beschikt over een breed spectrum
voor rijke, levendige kleuren, perfect voor het
produceren van allerlei zaken, van hoogwaardige
trainingsmaterialen tot nieuwsbrieven en
promotionele documenten.
De efﬁciëntere overdracht reduceert bovendien
verspilling, energieverbruik en papiervervorming
van de CV-toner. De verbeterde developerunit
verlaagt de interne temperatuur en handhaaft
een hoge beeldkwaliteit, zelfs bij zware belasting.
Eenvoudig gesteld zorgt dit voor de hoogste
kwaliteitsprints steeds opnieuw.
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U wilt een klant nooit teleurstellen.
Dus u heeft een printer nodig die
zeer betrouwbaar is.
Het is een hele geruststelling dat de
imagePRESS-serie een
indrukwekkende betrouwbaarheid
levert voor elke taak. Binnen de
nieuwe C650, C750 en C850 vindt u
dezelfde onderdelen, technologie en
aandacht voor detail die van de
imagePRESS een wereldwijd begrip
gemaakt heeft, dat staat voor
betrouwbaarheid.
En omdat de imagePRESS-serie een
hoge uptime heeft, kunt u erop
vertrouwen dat u meer taken op tijd
kunt leveren – wat uw eigen reputatie
voor betrouwbaarheid ook verhoogt.

WORKFLOWTECHNOLOGIE

DIE HET

WERK

VOORUIT LAAT GAAN
In een drukke printomgeving is het belangrijk dat u nieuwe teamleden
zo snel mogelijk integreert. Hetzelfde geldt voor nieuwe uitrusting.
Gelukkig worden onze nieuwe imagePRESS-productieprinters
geleverd met een uitgebreid aanbod aan Canon’s gebruiksvriendelijke
workﬂowtechnologie. Zodat u de workﬂow kunt kiezen die het beste
bij u past.

De nieuwe imagePRESS Server H300 en
imagePRESS Server G100
Met deze krachtige, snelle en intuïtieve EFIcontrollers en hun professionele tools voor
colour management kunt u prepress-proeven
maken, op het laatste moment wijzigingen
uitvoeren en opdrachten voorbereiden en
doorvoeren. U kunt ook opdrachten tegelijkertijd
printen door de RIP te laten printen en te
spoolen voor een minimale stilstand. De
geïntegreerde software voor het snel printen
van variabele data met de Fiery-controller
biedt u bovendien de mogelijkheid voor
gepersonaliseerd printwerk met een hoge
winstmarge.

ALL THE WAY
PRISMAsync R5 controller
De PRISMAsync-controller is ontworpen
voor betere printprestaties met behoud van
gebruiksvriendelijkheid en kan eenvoudig
geïntegreerd worden in uw huidige activiteiten.
Door gebruik te maken van de PRISMAsynccontroller kunt u de efﬁciëntie binnen uw bedrijf
verbeteren doordat dagelijkse taken nauwkeurig
en tijdig worden uitgevoerd. Met deze snelle
en intuïtieve controller kan elke imagePRESS
eenvoudig worden bediend. De productie
neemt toe en is minder foutgevoelig. Hij biedt
ook een naadloze integratie met alle PRISMA
suite-toepassingen en is tevens compatibel met
toepassingen van derden, voor maximale uptime
en extra voordeel.
Dankzij de PRISMAsync Remote Controllerapp, beschikbaar voor iOS en Android, kunt u
bovendien uw workﬂow bijhouden, zelfs als u
onderweg bent.

De H300 is Canon’s
volgende generatie

het nieuwste
Fiery-systeem, op
natuurlijke wijze

prestatie waar
professionele
reproruimtes
behoefte aan
hebben. Beter
nog, alles is snel
en eenvoudig
toegankelijk via het
gebruiksvriendelijke
7” LCD touchscreen.

Canon PS/PCL – exclusief voor de

Zowel de Canon PS als de PCL zijn uitermate
gebruiksvriendelijk en beschikken over het
vermogen om de meeste dagelijkse taken aan
te pakken, zodat u complete controle over de
productie en overzicht over een breed scala aan
hoogwaardige printopdrachten krijgt.
Bovendien kan de Canon PS Kit in combinatie met
onze JDF Parser software (geïnstalleerd als een
MEAP applicatie) naadloos integreren met PRISMA,
wat de productiviteit nog verder verhoogt.
Het MEAP-platform van de C650 levert een enorm
aanbod aan softwareapplicaties voor op kantoor.
Hoewel dit niet geactiveerd is met de PRISMAsync
controller, kunt u door gebruik te maken van onze
JDF Parser MEAP app een verbinding maken met
de Canon PS Printer kit en PRISMA-software.
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De imagePRESS-serie werd speciaal ontwikkeld om u te helpen meer gedaan te
krijgen, in elke fase van elke opdracht – bovendien heeft u een indrukwekkende
keuze aan nabewerkingsmogelijkheden.
Met een staple/booklet-ﬁnisher, booklet trimmer, document inserter, two knife
trimmer, folding unit en diverse punch mogelijkheden, om er slechts enkele te
noemen, kunt u belanghebbenden en klanten een nog grotere keuze aanbieden.
En de C750/C850 heeft zelfs een high capacity stacker en perfect binder.
Het eindresultaat: mooie printtoepassingen, tevreden klanten – en een
mogelijkheid om uw aanbod enorm uit te breiden.

PRINTEN VAN

BANNERS

UITBREIDEN
VAN UW ASSORTIMENT

De moderne zakenwereld brengt
nu eenmaal met zich mee dat u uw
iets wat de imagePRESS schitterend
doet, dankzij een uitgebreid aantal
capaciteiten.
Een van de boeiendste vooruitgang
is de mogelijkheid om banners te
printen tot 762 mm, wat de deuren
opent voor nieuwe toepassingen zoals
boekomslagen, kalenders, posters en
meer. Helemaal uniek is het automatisch
duplex banner printen.
De mogelijkheden zijn eindeloos.

WIJ
VOLLEDIG
ONDERSTEUNEN U

Kies een printer uit de imagePRESS-serie en u
kiest ook voor Canon.

ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van
innovatieve beeldtechnologie. Elk moment van elke
dag doen we meer ervaring op en we verbeteren
voortdurend onze technologieën om in de
voorhoede te blijven op het gebied van innovatie.
U wordt ook ondersteund door een onderneming
dat inziet dat elke organisatie en elke reproruimte
anders is en andere behoeften heeft. We bieden
u de ondersteuning en expertise om nieuwe
ideeën en toepassingen te leveren, die uw klanten
inspireren en de productiviteit en winstgevendheid
van uw bedrijf verhogen.
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Hoogtepunten van de
nieuwe imagePRESS
C650, C750 en C850

Consistently Vivid (CV) toner voor levendige
en kleurrijke afbeeldingen
R-VCSEL technologie biedt een haarscherpe,
heldere uitvoer met hoge snelheden
Uitgebreid aanbod van
nabewerkingsmogelijkheden inclusief
professional puncher met de mogelijkheid tot
het rillen van boekjes, staple/booklet-ﬁnisher

Automatisch dubbelzijdig printen van banners
tot 762 mm
Verbeterde kleurkalibratie en multi-D.A.T. voor
consistentie en accuraatheid van begin tot eind
Buitengewone prestatie op verschillende
materiaalsoorten
te doen aan de kwaliteit
Flexibele RIP-controllers en workﬂowkeuze,
inclusief de nieuwe imagePRESS Server H300
en PRISMAsync R5
Compact systeem dat geschikt is voor elke
omgeving
Ongelooﬂijke betrouwbaarheid voor maximale
uptime
Canon kwaliteit met meer dan 80 jaar ervaring
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• Mailers/booklets/visitekaartjes/
overig commercieel printwerk
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• Visitekaartjes/brochures/ﬂyers/
kleine catalogi
• Direct Mail/rapporten/
trainingsmaterialen/formulieren/
magazines
• Nieuwsbrieven/verklaringen/
ﬁnanciële en juridische communicatie
• Bedrijfsnieuwsbrieven/
trainingsmaterialen/interne
formulieren
• Folders/kantoordocumenten/
presentaties
• Duplex banners en enveloppen
• En meer

EEN CONCURRENTIE-

VOORDEEL

LIGT BINNEN
HANDBEREIK

Als u overwogen heeft om uw printkit uit
te breiden, vindt u de perfecte partner in
de imagePRESS-serie.
Neem vandaag nog contact op en
ontdek hoe we u kunnen helpen om uw
printafdeling naar een hoger niveau te
tillen.

iDocta BVBA
Canon Accredited Partner
www.iDocta.be
Bel gratis op 0800 32 5 32

