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w Az imagePRESS színes és monokróm professzio-
nális nyomtatócsalád új digitális nyomdagé-
pei

w Új nagyformátumú Canon-nyomtató 80 GB-
os merevlemezzel

w Még komplexebb megoldások az ügyfelek szá-
mára az Agfa Graphics stratégiai együttműkö-
désnek köszönhetően

Az Agfa Graphics nyomtatási szolgáltatóval kö-
tött stratégiai együttműködésnek köszönhetően
a Canon imagePRESS digitális nyomdagépek
teljes mértékben integrálhatók az Agfa Graphics
új vezető JDF munkafolyamat-megoldásával,
az Apogee Suite rendszerrel. Az együttműkö-
dés célja, hogy a két piacvezető – tapasztalataik
együttes felhasználásával – segítse elő az ügyfe-
lek nyereséges működését és a hatékonyabb, ru-
galmasabb, integrált munkafolyamat-megoldá-
sok kiépítését. 

A Canon az imagePRESS C6000 és az image
PRESS C6000VP készülékekkel bővíti a nagy ka-
pacitású, színes digitális nyomtatók kínálatát.
Ezek a modellek az imagePRESS-technológiák
segítségével az ofszetnyomtatáshoz közelítő,
kivételesen jó nyomtatási minőséget kínál-
nak. Emellett a Canon a drupa szakkiállításon
bemutatja első olyan kis példányszámú terme-
lésre készült professzionális színes készülékét,
amely lehetővé teszi az átlátszó toner haszná-
latát is, formalakk hatású nyomatot biztosítva
ezzel a nyomdai szolgáltatóiparban tevékeny-
kedő ügyfelei számára. Az imagePRESS C1 mo-
dell sikerére építő új termék, a C1X modell az át-
látszó tonerrel javítja a nyomtatási végtermék
minőségét, újabb innovatív technikai le-
hetőséget kínálva a nyomdai szolgáltatásokat
kínáló ügyfelei számára.

A színes digitális nyomdagépek mellett a Ca-
non bejelentette az imagePRESS monokróm be-
rendezések új körét, amelyek az üzleti nyomtatás,
a reprográfiai osztályok, a tranzakciós nyomta-
tás, valamint a bérnyomtatás (print for pay) te-
rületét célozzák meg. A imagePRESS termékcsa-
lád fekete-fehér eszközei többféle sebességben
és összeállításban lesznek elérhetők az európai
piacon. 

A Canon nagyformátumú nyomtatóinak gyor-
san bővülő kínálatát gazdagítja a 80 GB-os me-
revlemezzel felszerelt imagePROGRAF iPF720
modell. Az új készülék a vállalati ügyfelek és
professzionális nyomtatási területen tevékeny-
kedő vállalatok számára készült leggyorsabb esz-
közök egyike, amelynek nagy memóriája ele-
gendő kapacitást biztosít a termelékenység
növeléséhez.

„A Canon – az üzleti megoldások egyéb terü-
leteihez hasonlóan – a professzionális nyomta-
tás területén is elkötelezetten keresi a válaszo-
kat arra, hogyan erősítheti, teheti sikeresebbé
ügyfelei vállalkozásait a Canon-megoldások
segítségével” – mondta Lakos László, a Canon
Hungária Kft. professzionális termékek mar-
ketingspecialistája. „Az évet kiemelkedő ered-
ménnyel zártuk, és büszkék vagyunk arra, hogy
nem csak új szolgáltatásainkat és a már meg-
lévő termékcsaládok bővítését jelenthetjük be
a drupa 2008 kiállításon, hanem számos új, in-
novatív modellt is. Ez a nemzetközi nyomda-
ipari szakkiállítás egy olyan alkalom számunkra,
ahol bemutathatjuk a professzionális nyomta-
tási iparág iránti elhivatottságunkat, és elin-
díthatjuk ügyfeleinket a nyereséges működés
útján” – tette hozzá Lakos László.

Az új Canon imagePRESS C6000 modell, az
új, átlátszó tonerrel felszerelt új imagePRESS C1
berendezés, valamint az új nagyformátumú
nyomtatók Düsseldorfban, a drupa 2008 szak-
kiállításon, a 8A csarnokban található B46-os stan-
don tekinthetők meg, tekintélyes 2600 négy-
zetméteres területen.

A drupán bemutatásra kerülő 
Canon-megoldások


