A nagyformátumú Canon megoldások értékesítése
felülmúlta a várakozásokat az Ipex 2010 kiállításon
Budapest, 2010. június 16. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalata
bejelentette, hogy a várakozásokat felülmúlva több mint 100 nagyformátumú eszközt értékesített az Ipex
2010 kiállításon. Ez az eredmény alátámasztja a Canon legújabb iparági kutatását, mely szerint 2010-ben a
nyugat-európai válaszadók 44 százaléka tervez befektetni a nagyformátumú megoldásokba.
A Canon standon a Canon Alliance Programban részt vevő kilenc partner – többek között a GMG, EFI és a
Contex – közreműködésével a nagyformátumú eszközök képezték a teljes élő termelési munkafolyamat
legfontosabb részét. A kereskedelmi nyomdák és a vállalati reprográfiai osztályok (CRD) kiemelt érdeklődést
mutattak a nagyformátumú eszközök iránt, melyek az első lépést jelentik a digitális nyomtatás és a
nagyformátumú alkalmazásokhoz kötődő új üzleti lehetőségek felé. Ez az érdeklődés alátámasztja a Canon
kutatása által feltárt trendet, melynek során válaszadók 86 százaléka nyilatkozta, hogy a széles formátumú
nyomtatás segítette jövedelmezőségük megőrzését a gazdasági visszaesés idején.
A Canon a kiállításon bemutatta többek között imagePROGRAF iPF8300 és iPF6350 nagyformátumú
nyomtatókat. Az imagePROGRAF iPF6350 a közelmúltban elnyerte a legjobb nagyformátumú nyomtató
2010-es TIPA díját, valamint az új termékcsalád összes modellje megkapta a BERTL amerikai elemző cég
lehető legmagasabb értékelését is a képminőség, az ár, és a biztonság területén nyújtott kiemelkedő
minőségért. A látogatók visszajelzései az mutatják, hogy a nyomtatási minőségnek és képpontosságnak
köszönhetően az új modellek komoly alternatívát jelentenek, mint színes próbanyomat-készítő megoldások
is.
„A nagyformátumú megoldások területét érintően készített legújabb kutatásunk eredményei beigazolódtak
az Ipex 2010 kiállításon. Az ügyfelek érdeklődése messze túlszárnyalta várakozásainkat, mely egyértelműen
jelzi a professzionális fényképészeti, próbanyomat-készítő és grafikai piacok kiváló minőségű,
nagyformátumú nyomatok iránti növekvő keresletét” – mondta Shane Burchett, a Canon Europe
nagyformátumú nyomtatókért felelős európai marketingszakértője.
A Canon innovatív, nagyformátumú megoldásainak kínálatát legközelebb a FESPA 2010 kiállításon mutatja
be Münchenben 2010. június 22. és 26. között.

