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Az Océ Colorado 1650 emellett az Océ FLXfinish 
technológiával a felhasználó minden egyes 
nyomtatásnál kiválaszthatja, hogy matt vagy fé-
nyes módban szeretne nyomtatni. A különböző 
esztétikai végeredményhez nincs szükség a fes-
ték vagy a nyomathordozó cseréjére.

A fényes mód a molinók és poszterek látvány-
világát hangsúlyozza ki, míg a matt nyomat kü-
lönösen a mesterséges fénnyel megvilágított, 
kitűnő minőségű beltéri applikációkhoz alkal-
mas. Porózus nyomathordozókra, például be-
vonat nélküli papírra vagy textilre is lehet grafi-
kát nyomtatni, mert minden egyes festékcsepp 
már kilövéskor megtapad az anyag felületén, így 
nem tud beivódni. A Colorado termékcsaláddal 
a nyomathordozó pontos elhelyezése is könnyű, 
akármilyen irányban van tekercselve a nyomat-
hordozó.

Ezzel is időt és költséget lehet spórolni. Az 
Océ Colorado 1650 nyomtatót már több olyan 
Canon ügyfél tesztelte Európa-szerte, akik ko-
rábban is az UV-gél technológiát használták, 
különböző applikációkra (tapéták, feliratok, rek-
lámgrafikák) és mindenki pozitív tapasztalatok-
ról számolt be.

Az új Océ Colorado 1650 modell 64” tekercses 
nyomtató a 2 évvel korábban bemutatott test-
vérének, az Océ Colorado 1640 kiemelkedő ter-

melékenységére, minőségére és széles körű 
nyo mathordozó-kezelésére épül. Az ügyfelek 
visszajelzései alapján a Canon azért fejlesztet-
te az új modellt, hogy a rugalmas kihelyezést és 
keretezést igénylő applikációk esetében is nagy 
példányszámú nyomtatásra legyenek képesek a 
szolgáltatók. Ilyen például az öntapadós vinyl, a 
tapéták, ponyvák, soft signage anyagok és meg-
világított grafikák. Az újabb UV-gél tinta szára-
zon is „nyújtható” tintacseppjei az eddiginél 
sokkal nagyobb rugalmassággal bírnak. A fris-
sen nyomtatott soft signage applikációkat gyor-
san lehet szállítani a megrendelőknek, bátran le-
het hajtogatni, a festékréteg nem reped meg. 

További laminálás nélkül is kivételes ellenál-
lóságot mutat a karcolással, kopással, mosással 
és dörzsöléssel, valamint a vegyszerekkel, oldó-
anyagokkal szemben.

Személyes konzultációval és gyakorlati bemuta-
tóval segítjük a versenyképes lehetőségek feltárá-
sában. info@canon.hu
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A Canon elindította az új ProCare szerviz
programot az EMEA régióban, melyet az 
UVgél technológián alapuló Colorado 
tekercses széles formátumú nyomtató
sorozat felhasználói számára terveztek.  
A Colorado 1640 és 1650 tulajdonosok 
profitálhatnak a támogató szolgáltatá
sokból, melyek biztosítják a termelékeny
séget, és minimalizálják a leállási időt.

A ProCare szerződések három, négy vagy öt évre 
köthetők, a támogatás kibővítésének lehetőségé-

Új ProCare szervizprogram  
Colorado ügyfelekre szabva
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vel, a kezdeti szerződés lejártát követően. További 
támogatási opció a rendkívül gyors, helyszínen 
történő nyomtatófejcsere/karbantartás. A szer-
vizkoncepció a Canon hivatalos partnerei révén 
vagy közvetlenül a Canontól érhető el.  

 
TELJESÍTMÉNY ÉS BIZALOM

A Colorado sorozat nyomtatói minimális keze-
lői beavatkozás és kézi karbantartás mellett is 
megbízhatóan üzemelnek. A ProCare szerviz-
program is úgy épül fel, hogy a nyomdák a telje-
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sítményre és megbízóik maradéktalan kiszolgá-
lására fókuszáljanak: minőségi nyomtatás rövid 
átfutási idővel, profitábilisan. 

Michele Tuscano, a Canon EMEA nagyformátu-
mú nyomtatókért felelős alelnökének véleménye 
szerint: „Colorado nyomtatóinkat a piac kedvező-
en fogadta, és 2019 szeptemberére átléptük a világ-
szerte több mint 1000 berendezés jelentette mér-
földkövet. Nagyszerű látni, hogy oly sok ügyfél 
hasznosíthatja az UV-gél technológia előnyeit, ame-

lyet azért alkottunk, hogy a lehető legjobb egyen-
súlyt teremtsük meg a termelékenység, a hasznos 
működési idő és a minőség között, miközben csök-
kentjük a fenntartási költségeket. Ezektől az ügy-
felektől tudjuk, hogy a Colorado számukra több 
mint gyártóeszköz. Egy olyan megoldás, amely-
lyel életre kelthető a művészet, és a legszűkebb 
határidők és a legkritikusabb alkalmazási köve-
telmények is teljesíthetők. A nyomdák napi szin-
ten támaszkodnak rá, teljesítménye létfontosságú 
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a vállalkozás szempontjából, akár egy vagy több 
berendezéssel rendelkeznek. A Colorado ProCare 
révén most egy ügyfeleink igényeire szabott, érté-
kesítés utáni szervizprogramot kínálunk. Tudják, 

hogy olyan technológiával rendelkeznek, amely-
lyel jövedelmező vállalkozásukat olyan partner 
támogatja, akire mindig számíthatnak a termelé-
kenységük fenntartása érdekében.”


