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A Canon imagePRESS V-sorozat nyomtatóit 
kifejezetten a kereskedelmi gyártásra 
fejlesztették, de házon belüli nagy meny-
nyiség� nyomtatásra is rugalmasan alkal-
mazhatók. A vágott lapos, toneres gépek 
termelékenysége terén új mércét felállítva, 
a V sorozat a rendkívül sikeres imagePRESS 
termékcsalád legújabb evolúcióját jelenti. 
A teljesítményt új szintre emel, ugyanak-
kor a használatot megkönnyít technoló-
giai fejlesztésekkel a V-sorozat a legsz�kebb 
határidre elállított nyomtatott tarta-
lom iránti igényeket is kielégíti. A hazai 
piacon már ismert Canon imagePRESS 
V1000 után hamarosan érkeznek az 
új tagok, a V1350 és a V900.

A nagy teljesítmény� és jól bevált, szabadalmaz-
tatott technológiára épül� és az ügyfelek vissza-
jelzései alapján kifejlesztett imagePRESS V-sorozat 
új perspektívát kínál a digitális toneres nyomta-
tók tervezéséhez, így megbízható megoldást je-
lent a nyomdai szolgáltatók számára a különféle 
munkák egyetlen nyomdagéppel történ� el�állí-
tására. A sorozat több automatizált funkciót, szé-
les kör� adagolási és utómunkálati lehet�ségeket, 
valamint egyszer� munkafolyamat-integrációt 
kínál. Az olyan nyomtatáskezel� alkalmazások, 
mint a PRISMAsync Remote Manager segítségé-
vel távolról beküldhet�k, felügyelhet�k és kezel-
het�k a munkák, valamint a PRISMAlytics Dash-
board segítségével elemezhet�k és felügyelhet�k 
a kulcsfontosságú teljesítménymutatók, így a fel-
használók optimalizált nyomtatási teljesítmény 

Canon imagePRESS V-sorozat: 
termelékenység sz�k határid¢kkel

révén növelhetik a nyereségességet, és egyben él-
vezhetik a kevesebb kézi beavatkozás, a kevesebb 
hulladék és a nagyobb termelékenység el�nyeit.

Az imagePRESS V1000 nagyobb rugalmassá-
got biztosít a nyomdaipari vállalkozások számá-
ra a különféle megbízások kezeléséhez, izgalmas 
formátumokat és kiterjedt nyomathordozó keze-
lési képességeket kínálva az ügyfeleknek. A keze-
l�k életének megkönnyítését, valamint a kreatív 
és kereskedelmi lehet�ségek maximalizálását 
célzó innovatív funkciókban b�velked� nyom-
tató ideális befektetés az id�hiánnyal küszkö-
d� nyomdaipari vállalkozások számára, akik 
olyan stabil és megbízható digitális nyomdagé-
pet keresnek, amely minden nap kiválóan tel-
jesít, bármilyen nyomtatási feladatról legyen is 
szó. A közepes volumen�, termelési célú digitális 
nyomdagépek közül a legkisebb helyigény�, in-
novatív kialakítású imagePRESS V1000 a sokkal 
nagyobb nyomdagépek 100 nyomat/perc terme-
lési teljesítményét nyújtja 3 m2 alatti alapterüle-
ten, ami ideális minden olyan nyomdahelyiség-
ben, ahol sz�kös a hely. Az új imagePRESS V1350 
a termékcsaládon belül a legnagyobb nyomta-
tási sebességet, termelékenységet és tartósságot 
kínálja, míg a kisebb volumen� nyomdagép, a 
V900 modell a nyomtatható alkalmazások leg-
szélesebb skáláját kínálja egyetlen kompakt 
eszközön. A robusztus felépítés� és a fenntart-
hatóságot szem el�tt tartó szériát a folyamatos, 
megbízható termelékenység, az egyenletes és 
stabil szín, valamint a verhetetlen el�- és hátol-
dal regisztrációs pontosság szem el�tt tartásával 
tervezték. 

imagePRESS V1350
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FOLYAMATOSAN MAGAS
TERMELÉKENYSÉG 

A többfiókos papírtálca opció a POD XL és a 
Bypass tálcák használatával együtt jelent�sen 
növeli a készülék papírbeviteli kapacitását. A va-
donatúj továbbító technológia révén a nyomta-
tóm� egyenletes színeloszlást biztosít, és nem 
áll fenn az elakadás veszélye a hordozósúlyok 
közötti menet közbeni váltáskor. Az új integrált 
POD-SURF fixálási technológia szabályozza a 
fixálószalag h�mérsékletét, ami egyenletes, 100 
nyomat/perc nyomtatási sebességet biztosít az 
ügyfelek számára a hordozótípusok és -tömegek 
széles skálájával 52 és 400 g/m2 között, beleért-
ve a szintetikus és mágneses hordozókat is. Az új, 
kétlépcs�s regisztrációkorrekciónak köszönhe-
t�en a nyomdagép képes akár 1,3 m-es banner-
oldalak automatikus kétoldalas nyomtatására is. 
Vége a nem tervezett leállásoknak és lassulások-
nak, hála a riasztásoknak, amelyek tájékoztatják 
a kezel�t, ha a kellékanyagok fogyóban vannak. 
Továbbá a kezel�k a nyomdagép m�ködése köz-
ben is cserélhetnek nyomathordozót, tonert és 
eltávolíthatják a tonerhulladékot, meg�rizve a 
gép termelékenységét. 

Az imagePRESS V1000-et úgy tervezték, hogy 
a leginnovatívabb alkalmazási területeken is 
képes legyen a legkülönböz�bb típusú és súlyú 
hordozókon 100 nyomat/perc sebességgel dol-
gozni, így a nyomtatási vállalkozások nagyobb 
mennyiség� és változatosabb feladatokat tud-
nak gyorsan, a min�ség vagy a termelékenység 
csökkenése nélkül elvégezni. 

A zászlóshajónak számító imagePRESS V1350 
kivételes teljesítményt és a legmagasabb terme-
lékenységet kínálja a színes toneres nyomdagé-
pek kategóriájában. A 135 oldal/perces csúcs-
sebességgel akár 2,4 millió A4-es oldal havi 
mennyiséget is kezelni képes gép ipari felépíté-
sének köszönhet�en akár a 72 millió A4-es ol-
dalnyi élettartamot is eléri. A vákuumos lapada-
goló mechanizmus, az egyenes papírszállítási 

útvonal, a fejlett Print on Demand-Surface Ra-
pid Fusing (POD-SURF) fixálási technológia és 
a beépített h�t�rendszer támogatja a hosszú, fo-
lyamatos, kiváló min�ség� nyomtatást – nagy 
sebességgel és papírelakadás nélkül –, így a keres-
kedelmi és a házon belüli nyomtatási szolgálta-
tók kompromisszumok nélkül, gyorsan és nagy 
mennyiségben tudják teljesíteni a nagy kihívást 
jelent� megrendeléseket is.

A V1350 esetében az ofszethez hasonló min�-
ség magától értet�d�, és az minden egyes munka 
els� lapjától az utolsóig megmarad, függetlenül 
a nyomtatás hosszától. A Multi-D.A.T. színkor-
rekciós rendszer automatikusan meg�rzi a szín-
stabilitást, még folyamatos m�ködés közben is, a 
beépített, inline spektrofotometriai érzékel� pe-
dig szükség esetén automatizálja a pontos szín-
beállításokat. A V1350 modellt kiváló min�ség� 
nyomtatási alkalmazásokhoz, például brosúrák, 
szórólapok, igényes színvonalú postai küldemé-
nyek és kártyák el�állítására tervezték, és fejlett 
regisztrációs technológiáinak köszönhet�en ka-
tegóriájában a legpontosabb (0,5 mm) el�- és 
hátoldal regisztrációs pontosságot kínálja. 

Az imagePRESS V1350 a színes lézeres nyom-
dagépek közül egyedülállóan támogatja a leg-
nagyobb grammsúlyú médiákra történ� nyom-
tatást (60–500 g/m2), valamint a papírtípusok 
széles választékát, beleértve a dombornyomott 
és szintetikus papírtípusokat is képes kezelni. 
Teljes kompatibilitást biztosít a Canon és vezet� 
technológiai partnerei inline utómunkálati be-
rendezéseinek széles választékával, így a nyom-
tatási szolgáltatók a nyomtatott termékek széles 
választékával bármilyen hosszúságú digitális 
szériagyártást kínálhatnak ügyfeleiknek.

Az imagePRESS V900 sorozat a V sorozatú ter-
mékcsalád belép� modellje, amely ideális a havi 
500 000 A4 oldalig terjed� mennyiséget el�állító 
nyomdák számára. Három különböz� modell-
ben – V900, V800 és V700 – kapható, az egyes 
változatok maximális sebességét – 90, 80 és 70 
oldal/perc – tükrözve, és olyan gyors tempót dik-

imagePRESS V900
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táló termelési környezetekhez készült, ahol nap 
mint nap egyenletes, kiváló min�ségre, termelé-
kenységre és médiaválasztékra van szükség.

A V900 nem csupán a termékcsalád legkom-
paktabb készüléke, de az általa támogatott nyo-
mathordozóknak köszönhet�en – az 52 g/m2 si-
ma és 70 g/m2 bevonatos hordozótól a 350 g/m2 
vastag kartonon, a keskeny borítékokon keresz-
tül egészen az automatikus kétoldalas 762 mm-
es és egyoldalas 1,3 m-es bannerekig, kreatív és 
szintetikus papírokig – a V900 a nyomtatható al-
kalmazások osztályels� választékát kínálja. Ezt a 
sokoldalúságot a legújabb vákuumtechnológia 
támogatja, amely a papír súlyának megfelel�en 
állítja be a szívóer�t, stabilizálva a vastag papír 
továbbítását, valamint az adagolóhengerek és 
a meger�sített szállítóhengerek beépítése, ame-
lyek javítják a laptovábbítás stabilitását a vékony, 
vastag és rövid papír esetében, b�vítve ezzel a fel-
használható médiák körét és megel�zve a papír-
elakadásokat.

Mivel a V900-as megszünteti a magasan kép-
zett kezel�személyzet szükségességét, új, id�t és 
munkát megtakarító automatizálási funkciókat 
tartalmaz, amelyek megkönnyítik a gép haszná-
latát. Az opcionális kétoldalas színes képolvasó 
egység beépítése lehet�vé teszi azt, hogy a készü-
lék gyorsan elvégezze a nyomtatás el�tti beállítá-
sokat az el�- és hátoldali regisztráció (leny�göz�, 
0,8 mm-es pontossággal), a színátmenet, a den-
zitás és a másodlagos átviteli feszültség tekinte-
tében azért, hogy akár a texturált hordozókon 
is kiváló min�séget biztosíthasson. A felhaszná-
lók egyszer�en átfuttatják a kinyomtatott mé-
r�ábrákat a kétoldalas színes képolvasó egység 
részét képez� automatikus dokumentumadago-
lón, majd a V900 automatikusan elvégzi a szük-
séges beállításokat. A V900 további id�takarékos 
funkciói közé tartozik a távoli figyelmeztetések 

funkció, amely jelzi a kezel�nek, ha a fogyóesz-
közök használati szintje lecsökkent. 

AZ AUTOMATIZÁLÁS
KEZEL�I ID�T SZABADÍT FEL

A beépített spektrofotometriai érzékel� id�t ta-
karít meg és csökkenti a színszabályozáshoz 
szükséges szakértelem szintjét, mivel egy gomb-
nyomással elvégezhet� a kalibrálás és a beállítás, 
offline min�ség-ellen�rzés nélkül. Kétlépcs�s re-
gisztrációjavító technológia biztosítja minden al-
kalommal a tökéletes igazítást, még hosszú ívek 
esetén is. Az opcionális érzékel� egység auto-
matikusan észleli azokat a nyomatokat, amelyek 
nem felelnek meg a munkához tartozó regiszt-
rációs és színbeállításoknak, majd beállítja és a 
nyomtatás során végig fenntartja ezeket a beál-
lításokat, így id�t takarít meg és fenntartja a ter-
melékenységet. 

A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI

Az imagePRESS V1000 innovatív h�t�rendszer-
rel rendelkezik, amely az optimális min�ség ér-
dekében a fixálást követ�en azonnal leh�ti a 
papírt, és minimálisra csökkenti a meghajlás, a 
tapadás vagy az elakadásból adódó selejt kocká-
zatát. Az innovatív laptovábbítási technológia 
a nyomtatási folyamat során minden egyes lap 
számára biztosítja az optimális nyomtatási útvo-
nalat, mivel a másodlagos toner transzfer hen-
ger és hátsó támasztó lap pozíciója a hordozó 
súlyától függ�en változik. A készülék nem csak 
ENERGY STAR tanúsítvánnyal rendelkezik, de a 
zöldebb elektronikai termékek globális min�sí-
tési rendszerét�l, az EPEAT Registry-t�l az EPEAT 
Gold min�sítést is megkapta. Az egymenetes 
teszt elvégzésének és az ezzel járó energiaköltség-
megtakarításnak köszönhet�en vége a kísérle-imagePRESS V900

imagePRESS V900
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tezgetések és a nyomtatási selejt napjainak. Az 
imagePRESS V1000 tervezésénél különös figyel-
met fordítottunk a fenntarthatóságra. Ha a tálcá-
ban lév� nyomathordozó nem felel meg a beállí-
tásoknak, a nyomtatás el�tt a munka leállítható, 
ezáltal csökken a hulladék, az energiafogyasztás 
és a CO2-kibocsátás. 

A készülék opcionális érzékel� egysége menet 
közben elvégzi az el�- és hátoldali regisztrá-
ciós beállításokat, csökkentve ezzel az újranyom-
tatások szükségességét. A PRISMAsync vagy az 
EFI Fiery vezérl�k használatával pedig a keze-

l�k a nyomtatási feladat minden részletét ellen-
�rizhetik, beleértve a min�séget is, és valós 
idej� módosításokat végezhetnek a felhaszná-
lói felületen, miel�tt elindítanák a munkát, to-
vább csökkentve ezzel a felesleges hibás nyoma-
tok számát.

Az imagePRESS V sorozat megfelel� adottságok-
kal rendelkezik a színkonzisztencia valós idej� 
fenntartásához, valamint a min�ség-ellen�rzési 
feladatok további automatizálását szolgáló érzé-
kel� egységet és ellen�rz� egységet tartalmazó 
opciókkal is elérhet�. 

Prepress automatizálás

Online pre�ight/imprimálás
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