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Canon digitális nyomdai megoldások
„A” PAVILON 213/E STAND

Magyarország legnevesebb nyomdai szak-
kiállításán a Canon Hungária Kft. három
partnerével – Agfa Graphics Kft., Digit Bt.,
Papyrus Hungária Kft. – közösen kétszintes,
160 négyzetméter alapterületű standdal
várja az érdeklődőket. 

„Az ofszet és a digitális nyomtatás a következő
évtizedben várhatóan egymással párhuzamosan
lesz jelen a hazai piacon. A nemzetközi trendek
azonban azt mutatják, hogy előbb-utóbb a di-
gitális teljes egészében felváltja az ofszetnyom-
tatást. A Printexpo lehetőséget teremt a digitá-
lis megoldásokat forgalmazó gyártók számára,
hogy bemutassák megoldásaikat” – mondta La-
kos László, a Canon professzionális nyomdai
megoldásainak felelőse.

A Canon kiállítási területe a kreatívok gyártá-
sának teljes munkafolyamatát bemutatja, a terve-
zési feladatoktól kezdve egészen a kivitelezésig.
Az első szekcióban a Canon nagyformátumú
nyomtatási megoldásai (LFP) kerülnek bemu-

tatásra a speciális művészi és fényképnyomta-
tásra szolgáló imagePROGRAF iPF8100, az üz-
leti célokra szánt imagePROGRAF iPF8000S,
valamint a CAD/GIS piacok igényeire fejlesz-
tett imagePROGRAF iPF755 modellek segítsé-
gével.
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„Mivel a Printexpo szinte az egyetlen országos
nyomdaipari fórum, nagyformátumú nyomta-
tókat forgalmazó cégként különösen fontos
számunkra a megjelenés. Együttműködésünk a
Canon hazai leányvállalatával közel négyéves
sikeres múltra tekint vissza, így örömmel fogad-
tuk el a közös kiállításra vonatkozó felkérést”
– mondta Janovszky György, a Digit Bt., a Canon
Gold Reseller partnerének ügyvezető igazgatója.

A második szekcióban a nagyvállalatok rep-
rográfiai részlegeinek (CRD) fekete-fehér nyom-
tatási munkáit ellátó imagePRESS 1110 készülék-
kel és a Helix Production Workflow szoftverrel
ismerkedhetnek meg a résztvevők. A weben ke-
resztül történő nyomtatási szolgáltatásokat és
teljes termelési munkafolyamatokat kezelő rend-
szer és a Canon új imagePRESS nyomdagépcsa-
ládja rendkívül hatékony és költségkímélő, integ-
rált megoldásokat kínálnak az ügyfelek számára.

A következő zónában a kreativitást elősegítő
egyedi színes megoldások kerülnek előtérbe.
A próbanyomat-készítés mellett a kreatív ügy-
nökségek, digitális nyomdák számára optimális,
kis sorozatú nyomdagép, az imagePRESS C1+
és a fényképek, művészeti alkotások, „glicee”-k
készítésére szánt imagePROGRAF 6100 is kipró-
bálható. Az imagePRESS C1+ ebben a kategóriá-
ban egyedülállóan képes egy 5. szín – átlátszó
festék – nyomtatásával egyedi lakkszerű hatások
előállítására, akár egyetlen egy példányban.

„A Canon digitális megoldásai kiváló és egyedi
lehetőséget kínálnak arra, hogy a hazai nyom-
dászszakma megismerhesse a Papyrus Digitális
Világa széles körű papírválasztékát” – mondta
Kántor Ildikó, a Papyrus Hungária Zrt. Digitális
papírok üzletágvezetője.

A Canon standjának utolsó részlegében a Ca-
non nagyteljesítményű nyomdaipari termelésre
szánt berendezéseit az imagePRESS 6000 mo-
dell képviseli. Ezenfelül az érdeklődők műkö-
dés közben ismerkedhetnek meg az AGFA Apo-
gee Prepress szoftverével.

„A Canonnal közös stratégiai együttműködé-
sünk eredményeként az Apogee Prepress nyom-
dai előkészítő munkafolyamat rendszer és a vál-
lalat digitális nyomtatórendszerei hatékonyabb
gyártási folyamatokat eredményeznek. Ezenfe-
lül az AGFA mint a világ egyik legjelentősebb
nyomdaipari beszállítója egyéb szoftvermegol-
dásaival – Apogee Portal, Apogee Media – is meg-
jelenik a szakkiállításon” – mondta Hochbaum
Pál, az AGFA Graphics Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója.

A különféle nyomdai megoldások bemuta-
tásán túl a Canon szakemberei a kiállításon sze-
mélyre szabott meglepetéssel várják a stand
látogatóit.
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