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 A képalkotó megoldások területén 
piacvezető Canon a 2015. május 18–22. 
között Kölnben megrendezésre kerülő 
Fespa 2015 rendezvényen mutatta be 
teljesen integrált szélesformátumú 
Graphic Arts termékeinek teljes választé-
kát. A látogatók sokféle alkalmazáson 
keresztül, részletes, élő bemutatók során 
ismerkedhettek meg a rendszerek által 
kínált hozzáadott értékkel és üzleti 
lehetőségekkel.

A Canon standját úgy tervezték meg, hogy a lá-
togatók saját tapasztalataikon keresztül fedez-
hessék fel, hogy a szélesformátumú nyomtatás 
milyen új lehetőségeket kínál a nyomdai szol-
gáltatók (PSP-k) és a tervezők számára. Ebbe az 
is beletartozik, hogy hogyan lehet a nyomtatás 
több, mint a statikus reklámgrafika lehetőségei-
nek kiteljesítője. A kiállításon az is kiderült, ho-
gyan növelheti a nyomtatás a digitális és online 
platformok értékét, hogyan válhatnak a nyom-
dai szolgáltatók stratégiai jelentőségű kommuni-
kációs partnerré.

A 2015-ös év három fő témája szerint felosz-
tott stand bemutatta a széles formátum alkalma-
zási lehetőségeit és megvizsgálta a kereskedelem, 
a   csomagolástechnika és reklám, valamint a ter-
vezéstől a gyártásig tartó folyamat legfontosabb 
trendjeit. Az egyes területek bemutatóin kide-
rült, hogyan segíthetik a Canon szélesformátu-
mú termékei a nyomtatással és a tervezéssel fog-
lalkozó ügyfeleket abban, hogy nyereségesebbé 
válhassanak. A standon a következő termékeket 
lehetett megtekinteni:

Océ Arizona 480GT – Sokoldalú síkágyas 
UV-nyomtató, amely közel fotóminőségben ké-
pes nyomtatni merev és rugalmas anyagokra 
is.  Nyolc független festékcsatornával rendelke-
zik, és szinte bármilyen hordozóra képes nyom-
tatni, a sötét felületek esetében egy fehér réteg 
beiktatásával. Lehetséges alkalmazási területei 
a POS-anyagok, eligazító táblák, hátulról meg-
világított reklámok nyomtatásától a művé-
szi, speciá lis és ipari alkalmazásokig terjednek.  
A Fespán az Arizona 480GT használatával mu-
tatták be a Canon IJC257 típusjelű új UV-tintá-
ját. Az új tintát a remek színtér és a szatén-matt 
megjelenés mellett az jellemzi, hogy kiválóan ta-
pad rugalmas és merev felületekre, akár kültérre, 
akár beltérre szánt médiumok esetében is.

Océ Arizona 6170XTS – Hétszínes, tömeg-
termelésre alkalmas síkágyas nyomtató, amelyet 
elsősorban az olyan szolgáltatóknak terveztek, 

különleges Canon nyomtatási megoldások 
kézzelfoghatóan a fespán

Océ ColorWave 900
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akik évente 30 ezer m²-nél több információs és 
hirdetőtáblát gyártanak merev anyagokra. Az 
Arizona termékek kiemelkedő minőségére épí-
tő modell gyorsan és hatékonyan dolgozik. Kü-
lönlegesen nagy, 2,5 × 3,05 méteres vákuumos 

asztal tartozik hozzá, amely kellő erővel rögzíti a 
hordozót vagy egyéb objektumokat a nyomtatás 
során. Az Arizona 6170XTS akár 155 m2/órás se-
bességgel is képes nyomtatni, ezért ideális rövid 
átfutási idejű feladatok ellátására. 

Océ ColorWave 900 – Egy 42 hüvelyk (106,7 
cm) szélességű tekercses nyomtató, amely akár 
1000 négyzetméter anyagot is képes megnyom-
ni óránként. Sokféle reklámgrafikai alkalma-
záshoz ideális: bolti reklámokhoz, kiállításo-
kon, vásárokon használt anyagokhoz, kassza- és 
padló reklámok, valamint műszaki rajzok és tér-
képek készítéséhez is.

Océ ColorWave 700 – A gép hivatalos bemu-
tatójára szintén a Fespán került sor. Az Océ Crys-
talPoint technológia legfrissebb változatát hasz-

Océ ColorWave 700

Océ ColorWave 900

náló modell kivételes rugalmasságot kínál: sima 
és felületkezelt, illetve különleges hordozókra is 
nyomtat, akár 0,8 mm-es vastagságig. Mindez 
meglepően széles körű bel- és kültéri grafikai al-
kalmazások előtt nyitja meg az utat: nyomtatha-
tunk vele akár plakátpapírra, vászonra, tapétára 
vagy molinóra is, hihetetlenül kedvező önkölt-
ségek mellett.

Canon imagePROGRAF iPF9400 – A Canon 
12 színes LUCIA EX pigmenttinta-rendszerét 
használja a tökéletes eredmény eléréséhez a fo-
tók, reprodukciók, illetve egyéb olyan anyagok 
nyomtatásához, ahol a színek tökéletes reprodu-
kálásának kiemelt jelentősége van.

A termelési technológia, a munkafolyamat-
kezelő megoldások, a digitális vágóasztalok és a 
Canon nyomathordozók teljes választéka mel-
lett a látogatók megismerkedhettek a Canon 

megoldásaival, amelyek hatékonyabbá teszik a 
munkát. A Canon standjának látogatói megnéz-
hették, hogy a helyben készült sokféle termék 
hogyan támogatja a háromféle témakör vala-
melyikét, valamint belelapozhattak az Arizona 
frissített alkalmazástárába („Look Book”), képet 
alkotva arról, mennyire széles a technológiával 
megvalósítható lehetőségek tárháza. A látogatók 
első alkalommal láthatták azt az új Look Bookot 
is, amely az Océ ColorWave gépek alkalmazási 
területeit mutatja be.

A Canon Europe az idei Fespán mutatta be a  
DreamLabo 5000 tintasugaras fotólabor megol-
dását is. A Canon Europe szóvivője ismertette a 
Canon-eszközökkel megvalósított professzioná-
lis minőségű hdbook™ fotókönyv-nyomtatási 
szolgáltatást, valamint beszélt a növekvő fotó-
könyves piac legfrissebb irányzatairól és fejlesz-
téseiről is.

Canon imagePROGRAF iPF9400


