
Expert in uw vakgebied,  
maar geen printexpert?  
Geen probleem
Grootformaat printoplossingen  
voor ‘in house’ printen



Maak verbluffende posters en 
opvallende displays zonder de 
kosten van uitbesteding door 
grootformaat printen binnenshuis 
te brengen. 

Ongeacht in welke bedrijfstak u 
werkt, met Canon imagePROGRAF 
grootformaat printoplossingen 
kunt u tijd en geld besparen door 
het zelf ontwerpen en printen van 
posters, borden en point-of-sale 
displays. Nu kunt u flexibel en snel 
reageren op mogelijkheden voor 
actuele communicatie op uw eigen 
voorwaarden. 

Welke printer is de juiste voor u?
Ons uitgebreid assortiment grootformaat printers biedt u de 
flexibiliteit om een printsysteem te kiezen dat het beste op 
uw communicatiebehoeften aansluit en binnen uw budget 
past. Kies uit 12 modellen voor prints van 17 inch (A2) tot maar 
liefst 44 inch (B0). Elke printer is voorzien van de befaamde 
inkjettechnologie van Canon die levendige kleuren en de 
scherpste, meest gedetailleerde afbeeldingen mogelijk 
maakt, alles met hoge snelheden.

Innovatie als standaard
Gebruiksgemak 
Print plug-in voor Microsoft Office 

Printen zonder witrand voor printproductie van 
rand tot rand zonder tijdrovende extra 
nabewerking. 

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

Tot: 
A2-formaat posters

  Compacte en productieve printer 
voor het instapsegment: 17” iPF510

Produceer ‘in house’
Meerwaarde
Met PosterArtist Lite kunt u binnen enkele 
minuten verbluffende, professioneel 
uitziende posters maken. Met meer dan 
1.300 templates, foto's, cliparts en 
ontwerpen geschikt voor diverse zakelijke 
omgevingen, was het maken van opvallende 
posters of borden nog nooit zo eenvoudig.

Met behulp van de accountingfunctie 
behoudt u de volledige controle over uw 
printuitvoer, kunt u zien wie er wat print en 
kunnen kosten nauwkeurig worden 
weergegeven. 

Met Direct Print & Share kunnen tegelijkertijd 
batch-prints van PDF-, JPEG- en 
TIFF-bestanden worden gemaakt en kunnen 
bestanden zelfs via de cloud gedeeld 
worden voor een betere samenwerking.



A1-formaat posters
  De instapsegmentkeuze: 24” iPF670 
  Productiviteit met losse vellen: 

24” iPF610 
  Talloze functies en productief: 

24” iPF685
  Het beste systeem voor levendige 

posterproductie met 6-kleuren 
inktsysteem op pigmentbasis: 
24” iPF6400SE

  Ultieme fotoprints van hoge 
kwaliteit en productiviteit 
met 8-kleuren inktsysteem op 
pigmentbasis: 24” iPF6400S

Tot: 
A2-formaat posters

  Compacte en productieve printer 
voor het instapsegment: 17” iPF510

B0-formaat posters
  Talloze functies en productief: 

44” iPF830 
  Talloze functies en met twee 

mediarollen: 44” iPF840
  Het beste systeem voor levendige 

posterproductie met 6-kleuren 
inktsysteem op pigmentbasis: 
44” iPF8400SE 

  Ultieme fotoprints van hoge kwaliteit 
en productiviteit met 8-kleuren 
inktsysteem op pigmentbasis: 
44” iPF8400S

A0-formaat posters
  De instapsegmentkeuze: 36” iPF770 
  Talloze functies en productief: 

36” iPF785

Ga voor meer 
informatie over de 
imagePROGRAF serie 
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.

Microsoft® en 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 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.
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