
Nauwkeurige 
productiviteit en 
samenwerking
Grootformaat printoplossingen voor 
CAD/GIS- en AEC-toepassingen



Canon imagePROGRAF 
grootformaat printoplossingen 
voor snelle en nauwkeurige 
workflows op het gebied van 
printen, scannen en delen, en een 
naadloze integratie in de meest 
dynamische omgevingen.

Canon imagePROGRAF printers 
passen door hun ontwerp in 
complexe architectuur-, 
engineering- en 
constructieworkflows en zijn 
eenvoudig in gebruik, uiterst 
productief en geschikt voor de 
meest veeleisende omgevingen.

Welk printer is de juiste keuze voor u?
Met een keuze uit printers met 5-kleuren inktsysteem op dye-basis en 6-kleuren 
inktsysteem op pigment-basis, voor printbreedtes van 17” tot 44”, is er altijd een die 
bij uw behoeften past. Als u op zoek bent naar een gebruiksvriendelijk instapmodel 
van een printer, die door afzonderlijke gebruikers (ook gebruikers die nog nooit met 
grootformaat gewerkt hebben) gebruikt kan worden, of een zeer productieve printer 
met het hoogste niveau van nauwkeurigheid en printkwaliteit voor grote, complexe 
werkgroepen, dan hebben wij de juiste printer voor u.

17” (A2)
   iPF510
  Talloze functies 
  Nauwkeurige lijnweergave op 
snelheid

Innovaties als standaard
5-kleuren reactieve inkttechnologie voor 
vloeiende curven, dunne lijnen, gedetailleerde 
tekst en levendige beelden

Volledige ondersteuning voor 
CAD-toepassingen met HP-GL/2 en HP-RTL

Economy modus voor voordelig printen – 
zo'n 50% minder inktverbruik

Printen zonder witrand

Optimised iPF Driver voor AutoCAD

Naadloze precisie

MFP-functionaliteit
Compleet workflow-systeem voor 
scannen, archiveren en delen

Ontworpen om aan de snelheids- 
en nauwkeurigheidseisen van  
CAD/GIS-gebruikers te voldoen

Grote, gebruiksvriendelijke interface 
met touchscreen en dynamische 
preview-functie

Functies voor scan-to-copy/
file/e-mail/cloud en printen

Scant beelden tot 40” breed met maar 
liefst 13” per seconde (in zwart-wit) 

Integreert met iPF770, iPF780, iPF785, 
iPF830, iPF840, iPF850, iPF8400SE

Meerwaarde
Optimised driver voor AutoCAD, Direct 
Print & Share, Accounting, PosterArtist 
Lite software, Plug-ins voor 
Microsoft Office®, ondersteuning voor 
HP-GL/2 en HP-RTL.



Welk printer is de juiste keuze voor u?
Met een keuze uit printers met 5-kleuren inktsysteem op dye-basis en 6-kleuren 
inktsysteem op pigment-basis, voor printbreedtes van 17” tot 44”, is er altijd een die 
bij uw behoeften past. Als u op zoek bent naar een gebruiksvriendelijk instapmodel 
van een printer, die door afzonderlijke gebruikers (ook gebruikers die nog nooit met 
grootformaat gewerkt hebben) gebruikt kan worden, of een zeer productieve printer 
met het hoogste niveau van nauwkeurigheid en printkwaliteit voor grote, complexe 
werkgroepen, dan hebben wij de juiste printer voor u.

24” (A1)
  Instapmodel met talloze functies: 
iPF670, iPF610
  Hoge productiviteit met grote 
capaciteit inkttanks: iPF680, 
iPF685*
  Cassette voor losse vellen op 
iPF610

44” (B0)
  iPF830, iPF840, iPF850, iPF8400SE 
  MFP-optie beschikbaar op alle 
modellen 
  Hoge productiviteit en topkwaliteit 
  Roll-to-roll printoptie op iPF830
  Dubbele rol op iPF840, iPF850
  Hoogvolume stapelaar op iPF850 
  Duurzame prints met pigment-inkt 
op 6-kleuren iPF8400SE

36” (A0)
  Instapmodel met talloze functies: 
iPF770
  Hoge productiviteit met grote 
capaciteit inkttanks: iPF780, 
iPF785* 
  MFP-optie beschikbaar op alle 
modellen

Ga voor meer 
informatie over de 
imagePROGRAF serie 
naar: canon.nl/lfp

*plus ingebouwde HDD *plus ingebouwde HDD



™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de 
desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Microsoft®, Microsoft Office® zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of namen van Microsoft Corporation 
in de Verenigde Staten en/of andere landen. 

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst 
voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op www.canon.nl/mediaguide.

Originele Canon inktcartridges worden samen met Canon grootformaat printers ontwikkeld als een belangrijk 
onderdeel van het printsysteem van grootformaat printers. De geavanceerde technologie die door onze onderzoeks- 
en ontwikkelingsactiviteiten wordt verkregen, wordt in deze inktcartridges opgenomen. Voor het optimaal presteren 
van Canon grootformaat printers wordt het gebruik van originele Canon inktcartridges aanbevolen.
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