Két kiállítás – két hét alatt
AZ OCÉ OPENHOUSE EURÓPA LEGNAGYOBB DIGITÁLIS NYOMTATÁSI
ÉS AZ IPEX EURÓPA LEGNAGYOBB NYOMDAIPARI KIÁLLÍTÁSA

Az első, az Océ Nemzetközi Vállalatcsoport
saját kiállítása, melyet egy hét alatt több mint
hétezren tekintettek meg március 27–31.
között a németországi Poingban. A másik
szakmai rendezvényt április 4–11-ig, Birminghamben (Nagy-Britannia) rendezték, ahol
az Océ az egyik meghatározó szereplő volt.

tatás közbeni papírfeltöltés-funkciót, a rendszer
óránként 16 000 nyomat elkészítésére képes, minimális emberi beavatkozás mellett.

Océ OpenHouse 2006
Az idei kiállítás fő attrakciója a VarioPrint 6250
(VP6250) nyomtató volt, amely jelenleg a világ
leggyorsabb duplex lapnyomtatója 250 nyomat/
perc sebességével. Az Océ felmérései szerint a lapnyomtatókon elkészült munkák nyolcvan százaléka kétoldalas. A jelenleg piacon kapható berendezések alapvetően egyoldalas nyomtatásra
készültek. Kétoldalas nyomtatáshoz minden
egyes lapnak kétszer kell áthaladnia a nyomtatórendszeren. A VP6250 az Océ Gemini Instant
Duplex technológiáját használva, a festéket
mindkét oldalra egy időben viszi fel, és préseli
a papírba. Az eredmény kiváló passzerpontosság
és ofszetszerű nyomatminőség.
A piacon a legnagyobb A3, Ledger és RA3 papírkapacitással az Océ VarioPrint 6250 rendelkezik.
A 13 800 lapos papírkapacitás négyórás folyamatos működést tesz lehetővé. Kihasználva a nyom-
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A színes technika terén bemutatásra került
a CPT60 és CPT90, amelyek két, illetve három
CPS készülék összekapcsolását jelentik. Ezt az
üzemmódot a CPS gépek állandó, külső tényezőkre nem érzékeny színnyomtatása teszi lehetővé, hiszen, ha egy munkát – a gyorsaság érdekében – három gépen párhuzamosan nyomtatnak,
akkor sincs színkülönbség a nyomatok között.
Az Océ VarioStream 9000 nyomtatócsalád bemutatása óta minden OpenHouse tartogatott
valami újdonságot. Így volt ez ebben az évben is,
amikor két jelentős innováció bemutatására került sor. Az Océ VS9230 az egyik leggyorsabb tekercspapíros nyomtató, mely 3+3 nyomtatásra
képes. Új technológiai standard a GraphicArts+
(Dot Modulation) bevezetése, amely a finom részletek kiváló nyomtatását teszi lehetővé. Az Océ
CustomTone teljes színskálája biztosítja a VS9000
nyomtatócsalád tagjainak a direkt színek gazdaságos nyomtatását.
A kiállítócsarnokban, a folyamatosan működő
Océ-gépek mellett, helyet kaptak a partnerek
berendezései, és a szoftveres cégek is képviseltették magukat.

Océ az IPEX-kiállításon
A birminghami szemlén saját standon, valamint
a PrintCity területén, illetve több elő- és utófeldolgozó egységet gyártó partnercég standján is
láthatóak voltak az Océ-rendszerek.
A legnagyobb tetszést itt is a VP6250 duplex
lapnyomtató aratta, amelynek ez volt az első
„nemzetközi fellépése”. A szakma a leginkább

a kiváló passzerpontosságra, a duplex-nyomtatásnál mindig problémás második oldali nyomásra adott frappáns, új technológiát alkalmazó válaszra reagált a legpozitívabban.
Továbbra is fontos terület a nagy teljesítményű
színes nyomtatás, amely itt is jelentős hangsúlyt
kapott.
Az IPEX újdonságaira, így az Océ standjára is
sok hazai szakember kíváncsi volt. Ezen a kiállításon teljes betekintést nyerhettek az iparág jelenlegi helyzetébe.

