
Izjemen digitalni barvni tiskalnik z zmogljivostjo 100/80 strani/min

Canon imagePRESS 
C10000VP/C8000VP



Inovativni imagePRESS C10000VP dviga digitalno barvno tiskanje na višjo 
raven. S pomočjo novih in nadgrajenih preverjenih tehnologij zanesljivo 
zagotavlja tiskanje s hitrostjo do 100/80 strani/min, ne da bi to vplivalo na 
kakovost ali doslednost, hkrati pa nudi izjemno dobičkonosnost naložbe  
za komercialna in oblikovalska poslovna okolja.

•
Dobičkonosna izbira  
za vsako tiskalniško okolje 

Dvojna fiksirna enota
Preverjena tehnologija dvojne fiksirne 
enote serije C7011VP zagotavlja 
hitrejše hlajenje, kar omogoča boljše 
delo z različnimi mediji ter poveča 
hitrost in produktivnost. Pri različnih 
medijih omogoča tudi različne poti 
dokumentov.

Napredne tehnologije podajanja
Novi kompresor za zrak omogoča 
tiskanje na tanke, premazane medije 
s težo 70 g/m2. Opremljen je  
s funkcijo ločevanja zraka, ki 
prepreči dvojno podajanje celo  
pri premazanem papirju, s čimer 
praktično odpravi zastoje papirja  
in bistveno izboljša učinkovitost  
in produktivnost.

Zunanji grelni pas
Fiksiranje je izboljšano z uporabo 
zunanjega grelnega pasu namesto 
zunanjega grelnega valja, ki je bil 
uporabljen pri seriji iPR C7010 VP.  
To zagotavlja enakomerno delovanje 
fiksiranja celo pri tiskanju z visoko 
hitrostjo in enakomerno temperaturo 
celo pri neprekinjenem tiskanju na 
debelejše medije.

Uporabniški vzdrževalni 
postopki
Uporabniški vzdrževalni postopki,  
na primer vzdrževanje fiksirnega 
sestava, zunanje pomožne podajalne 
enote in podajalnega valja skrajša 
čas, ki je potreben za servisiranje in 
vzdrževanje, s tem pa tudi čas 
trajanja izpadov.

Toner Consistently Vivid (CV)
Canonov na novo razviti toner 
Consistently Vivid (CV) izboljšuje 
učinkovitost prenosa za izboljšano 
konsistenco in natančnost barv po 
najrazličnejših medijih – ne glede na 
to, ali natisnete en izvod ali tisoč. 
Zagotavlja živobarvnost celo na 
teksturiranem papirju, kar zmanjša 
količino odpadnega papirja in 
vihanje.

Laserska enota VCSEL za visoko 
ločljivost in kakovostne slike 
Laserska enota R–VCSEL doseže 
izjemno ločljivost 2.400 dpi in s tem 
omogoča izjemno natančnost 
tiskanja besedila in slik, pri čemer 
ima uporabnik popoln nadzor. Čisto 
in natančno tiskanje dosega tudi  
pri visoki hitrosti, za večjo 
prilagodljivost in optimizacijo 
kakovosti pa je opremljen z mrežo  
s pikami, kakršna se uporablja pri 
tiskarskih strojih.

Tehnologija aktivne registracije
Preprečite napačno tiskanje  
s Canonovo preverjeno visoko 
natančno tehnologijo registracije,  
ki zagotavlja izjemne rezultate pri 
vsakem tiskanju – tudi pri prvem 
izvodu. Ta funkcija zagotavlja, da je 
med tiskanjem vsak list postavljen 
pravilno, stroj pa je opremljen tudi  
s stranskim vodilom za poravnavo. 

Sprotno umerjanje barv
Tehnologija večstopenjskega 
prilagajanja gostote (Multi-D.A.T.) 
omogoča sprotno umerjanje barv,  
ki zagotavlja dosledno kakovost 
vsak dan in stabilnost pri velikih 
serijah. Prilagoditve so samodejne, 
zato ni potrebe po uporabniškem 
vnosu, skupaj z vgrajenim 
spektroskopskim tipalom pa to 
pomeni, da je dnevno umerjanje 
barv hitro, preprosto in vedno 
zanesljivo.

Dosledno tiskanje s hitrostjo  
100/80 strani/min tudi pri delu  
s težkim papirjem in različnimi 
mediji, zato lahko izkoristite 
odlično produktivnost od  
začetka do konca procesa  
brez izgub pri kakovosti.

Inovativne tehnologije  
zagotavljajo vrhunsko kakovost  
od prve do zadnje strani,  
ne da bi to zmanjšalo 
produktivnost.

Vrhunska produktivnost od začetka do konca 

Izjemna kakovost tiskanja 

Razširjene  
možnosti dodelave 

– tako Canonove kot 
drugih ponudnikov

Izjemna  
in dosledna kakovost 

barve od prve do 
zadnje natisnjene 

strani

Inovativen  
toner Consistently 

Vivid (CV)
Zelo  

natančna registracija

Optimalna  
produktivnost pri 

uporabi široke palete 
medijev s težo do 

350 g/m2

Hitrost  
100/80 str./min celo 
pri dolgotrajnejših 

opravilih in tiskanju na 
različne medije

Živobarvni izdelki 
celo na 

teksturiranem 
papirju

Optimizacija sijaja 
barve, tako da 

ustreza sijajnosti 
papirja

Izredno redki  
izpadi

Izbira med  
4 zmogljivimi 

krmilniki



imagePRESS C10000VP/
C8000VP nudi obširen izbor 
digitalnih vmesnikov in vgrajenih 
funkcij za dodelavo, ki omogočajo 
ustvarjanje raznolikih in inovativnih 
tiskovin na najrazličnejših medijih.

Inovativne rešitve za potek dela
Na voljo so štirje produktivni, 
inovativni in intuitivni poteki dela, 
vključno z EFI (dve različici), 
PRISMAsync in CREO. 

Krmilnik PRISMAsync omogoča 
nadzor tiska z ene točke za celotno 
produkcijo, saj se ponaša z intuitivnim 
delovanjem in učinkovito delitvijo 
opravil ter vključuje funkcijo IPDS za 
transakcijsko tiskanje. Omogoča 
načrtovanje 8 ur vnaprej za lažje 
načrtovanje produkcije.

Na voljo sta dva krmilnika EFI FS200 
PRO: B5000 in B4000. Oba 
zagotavljata vrhunsko in hitro 
delovanje ter podpirata tiskanje hitro 
spremenljivih podatkov Fiery za 
personalizirano tiskanje z visokimi 
maržami. Njune centralizirane 
možnosti upravljanja opravil in 
urejanja podpirajo izpolnjevanje 
zahtevnih naročil, funkcije upravljanja 
barv pa so prilagojene za 
komercialno tiskanje in grafično 
oblikovanje. 

B5000 je opremljen s funkcijo hyper 
RIP z enkratnim, večkratnim in 
pospešenim načinom RIP za visoko 

zmogljivost in večjo produktivnost. 
Krmilnik CREO nudi optimalno 
zmogljivost in kakovost za grafično 
oblikovanje, poleg tega pa omogoča 
integracijo s profesionalnimi poteki 
dela, ki uporabljajo standarde JDF, 
kot je na primer KODAK PRINERGY 
Workflow System. 

Raznolike možnosti uporabe
Ustvarjanje impresivnih izdelkov  
z raznoliko podporo za najrazličnejše 
medije, od tankega premazanega 
papirja s težo 70 g/m2 do papirja  
s težo 350 g/m2. Zagotavlja 
živobarvnost celo na teksturiranem 
papirju in izjemne rezultate na 
posebnih vrstah medijev, na primer na 
sintetičnih medijih. Optimizacija sijaja 
barve ustreza sijajnosti posamezne 
vrste papirja.

Možnosti zaporedne dodelave
Povečajte učinkovitost in 
produktivnost tiskarne s pomočjo 
bogate ponudbe avtomatiziranih 
funkcij zaporedne dodelave in 
združljivosti z napravami za 
zaporedno dodelavo drugih 
proizvajalcev. Te možnosti vključujejo 
izdelavo brošur, popolno vezavo, 
zlaganje velike količine dokumentov  
in večkratno zgibanje. Novi zmogljivi 
luknjalnik podpira širok razpon 
dodatnih velikosti, vključno  
z velikostmi SRA3, A3, A4R in A5, 
prvič pa je na voljo tudi zaporedno 
pregibanje.

Popolna vsestranskost 
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