
Breng uw  
creativiteit tot leven
Grootformaat printoplossingen voor 
fotografie en kunst



Breng uw foto's tot leven met Canon 
imagePROGRAF grootformaat 
printoplossingen. Hiermee zijn een 
uitstekende printkwaliteit en 
ongeëvenaarde productiviteit voor 
fotografie- en kunsttoepassingen 
verzekerd.

Of u nu een professionele fotograaf, 
een aanbieder van printdiensten of 
een productiespecialist bent, 
grootformaat printers van Canon 
zijn ontworpen om aan de 
hedendaagse vraag naar de meest 
verfijnde printkwaliteit te voldoen. 
Met nog meer nauwkeurigheid en 
een uitgebreid kleurenspectrum 
geven ze u het vertrouwen om 
steeds uw beste werk te leveren. 

Welke printer is de juiste voor u?
Het uitgebreide aanbod aan grootformaat printers 
bestaat uit acht specialistische systemen voor prints 
van 17 inch (A2) tot maar liefst 60 inch. Ze zijn allemaal 
bijzonder gebruiksvriendelijk, zodat u zich volledig kunt 
concentreren op uw meesterwerken in wording. 

17” (A2)
  De A2 fotografieprinter:  
iPF5100 met 12 kleuren

Innovatie als standaard
 Uniek kleurbeheer  
Het 12-kleuren LUCIA EX inktsysteem levert 
duurzame, diepe, volle en expressieve resultaten. 

Consistentie en nauwkeurigheid met een 
ingebouwde densitometer.

Efficiënte productiviteit  
Hot-swap inkttanks, detectie en compensatie van 
niet-functionerende spuitopeningen, evenals een 
ingebouwde HDD*, een L-COA processor en de 
unieke voordelen van FINE printkop-engineering. 

* Alleen op bepaalde modellen

Uitstekende kwaliteit
Optionele extra's
Een fotospectraalmeter
Voor gestroomlijnd kleurmanagement van 
hoge kwaliteit, ook tussen meerdere systemen 
op diverse locaties. Als optie beschikbaar op 
iPF6400S en iPF6450.

Mirage Edition Canon RIP 
softwareTM* 
Een geavanceerde professionele print plug-in 
voor diverse programma’s, waaronder Adobe 
Photoshop©, Illustrator© en InDesign©. Met een 
snelle en efficiënte werking perfect voor de 
productie van fotografie en kunst en voor 
aanbieders van printdiensten die op zoek zijn 
naar een gestroomlijnde workflow-oplossing.

Meerwaarde
De gebruiksvriendelijke print plug-in voor 
Adobe Photoshop van Canon stroomlijnt uw 
workflow van beeldopname tot uitvoer. 
Met de nieuwe layout-functie kunt u snel en 
moeiteloos Gallery Wraps maken. 

* Beschikbaar in geselecteerde landen



24” (A1)
  De perfecte balans tussen 

fotoprintkwaliteit en productiviteit 
met optionele fotospectraalmeter: 
iPF6400S met 8 kleuren 

  De hoogste kwaliteit in kleur en 
fotoweergave: iPF6400 met 
12 kleuren 

  Talloze functies met de hoogste 
kwaliteit in kleur en fotoweergave 
met optionele fotospectraalmeter: 
iPF6450 met 12 kleuren

60”
  De hoogste kwaliteit in kleur en 

fotoweergave: iPF9400S met 
8 kleuren 

  De hoogste kwaliteit in kleur en 
fotoweergave: iPF9400 met 
12 kleuren

44” (B0)
  De perfecte balans tussen 

fotoprintkwaliteit en productiviteit: 
iPF8400S met 8 kleuren

  De hoogste kwaliteit in kleur en 
fotoweergave: iPF8400 met 
12 kleuren

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



™ 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.

Canon raadt het gebruik van Canon Media 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. 

Mirage™ en DINAX™ zijn gedeponeerde handelsmerken van DINAX GmbH, Neuss - Duitsland. De software Mirage is 
beschermd door auteursrechten en eigendom van DINAX GmbH, Neuss - Duitsland.
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