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focus on
προσιτό) βινύλιο από τα γραφικά εξωτερικών χώρων ή τα γραφικά οχηµάτων. Οµοίως, οι εκτυπώσεις που προορίζονται να τοποθετηθούν σε κέντρα
πόλεων ενδέχεται να χρησιµοποιούν βινύλιο µε
τεχνολογία anti-graffiti για να αποτρέψουν τους επίδοξους βανδάλους να καταστρέψουν την οπτική
επίδραση των κατασκευών.
Τα υποστρώµατα γενικά εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες: αυτά που είναι άκαµπτα και πρέπει να
τροφοδοτούνται σε επίπεδο εκτυπωτή (όπως ένα
µεταλλικό φύλλο) και σε εκείνα που τροφοδοτού-

Large Format Printing

νται σε ρολό (όπως το χαρτί ή το βινύλιο).
Χαρτί
Το χαρτί είναι τόσο προσαρµόσιµο και ευρέως διαθέσιµο που δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
παραµένει ένα από τα πιο δηµοφιλή υποστρώµατα
εκτύπωσης µεγάλου µεγέθους. Δεδοµένου αυτού,
παρόλο που µπορεί να είναι φθηνό και εύκολο να
το εκµεταλλευτείτε, δεν είναι ακριβώς το πιο ανθεκτικό υλικό οπότε δεν αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για εξωτερικές ή µακροχρόνιες εγκαταστάσεις.

Βινύλιο
Για εξωτερικές και µεγάλης χρονικής διάρκειας
εγκαταστάσεις, το βινύλιο είναι ιδανική επιλογή.
Είναι εξαιρετικά εύκαµπτο, εύκολο να κοπεί και
να διαµορφωθεί, και διατίθεται σε µεγάλη ποικιλία
φινιρισµάτων, από µατ έως γυαλιστερό, ακόµη
και ανακλαστικό βινύλιο. Αυτό είναι το υλικό που
χρησιµοποιείται σε πολλά υπαίθρια διαφηµιστικά
προϊόντα (καθώς και σε αντικείµενα όπως το ντύσιµο οχηµάτων) λόγω της οικονοµικής προσιτότητάς του και της ευελιξίας του και συχνά προσκολ-

Η ολοκληρωµένη πρόταση της Canon
στο Large Format
Η συζήτηση στον τοµέα του Large Format Printing
έχει αλλάξει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Σε
επαγγελµατικό επίπεδο, το ερώτηµα ήταν «Ποιος
συνεργάτης/φωτοτυπείο είναι αρκετά συνεπής
& αξιόπιστος, δουλεύει σε γρήγορο ρυθµό και
προσφέρει την ποιότητα που χρειάζοµαι, χωρίς
να ξεπερνάει τον προϋπολογισµό µου»; Πλέον,
το ερώτηµα έχει αλλάξει στο «Σε τι εξοπλισµό να
επενδύσω για να µεταφέρω τις εκτυπώσεις µου
in-house, εξοικονοµώντας έτσι χρόνο & χρήµα,
έχοντας πλήρη έλεγχο του παραγόµενου αποτελέσµατος, αλλά και αποφεύγοντας την ανάγκη για
ύπαρξη προηγµένων γνώσεων χειρισµού και συντήρησης του εξοπλισµού»;
Την απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα προσφέρει
επί σειρά ετών η Canon µε την υποστήριξη της
Intersys, προσφέροντας τις πλέον τεχνολογικά
πρωτοπόρες λύσεις και την ευρύτερη γκάµα
εξοπλισµού, από προτάσεις για αρχιτεκτονικές
και σχεδιαστικές εφαρµογές, έως προτάσεις για
γραφικές τέχνες και µουσειακής ποιότητας εκτυπώσεις υψηλής τέχνης.
Η συνεχής άνοδος του κλάδου και η κυριαρχία
της Canon στην αγορά, ακόµα και εν µέσω των
πρωτόγνωρων συνθηκών που επέβαλε η φετινή
πανδηµία, αποτελούν τρανό παράδειγµα της πρωτοπορίας, της υψηλής τεχνογνωσίας και της αµέριστης υποστήριξης της Intersys στις καινοτόµες
αυτές λύσεις.
Οι λύσεις αυτές κυµαίνονται σε 4 γενικές κατηγορίες:
1. Plotters σειράς ΤΜ, ΤΧ και PRO, µε τεχνολογία ψεκασµού µελάνης και διαστάσεων εκτύπωσης
από 24” έως 60”.
2. Έγχρωµοι & ασπρόµαυροι ξηρογραφικοί εκτυπωτές & πολυµηχανήµατα σειράς PlotWave και
ColorWave, σε διαστάσεις εκτύπωσης από 36” έως
42”.
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3. Λύσεις Colorado, για εκτύπωση roll-to-roll
τεχνολογίας UV-gel, µε µέγιστο µέγεθος εκτύπωσης
στις 64”.
4. Εξειδικευµένες λύσεις επίπεδης εκτύπωσης
UV σειράς Arizona, σε µεγάλο εύρος διαστάσεων
εκτύπωσης, από 1.25x2.5m έως 3.2x2.5m.
Κάθε κατηγορία ενσωµατώνει τεχνολογίες αιχµής,
πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές στη γκάµα της Canon. Μερικές από αυτές είναι:

• Πλήρες portfolio λύσεων Plotter-Scanner σε
αρµονική MFP σύνθεση, σε όλη τη γκάµα µηχανηµάτων των σειρών TM και TX.
• Καινοτόµα τεχνολογία µελάνης Lucia Full
Pigment, η οποία προσφέρει βελτιστοποιηµένη
επαφή µε τα µέσα εκτύπωσης και αντοχή στο
νερό, προσδίδοντας τη δυνατότητα χρήσης ακόµα
και σε εξωτερικό χώρο, έως και για 6 µήνες. Επιπλέον, µεγάλη χωρητικότητα δοχείων, ακόµα και
out-of-the-box κατά την αγορά κάθε µηχανήµατος, για ενισχυµένη αυτονοµία και προστιθέµενη
αξία στην επένδυσή σας.
• Ευνόητος και απλουστευµένος χειρισµός σε όλη τη γκάµα, για απροβληµάτιστη λειτουργία από
χειριστές κάθε επιπέδου. Επιπλέον, υπερπλήρεις
πλατφόρµες λογισµικού που περιλαµβάνονται σε
κάθε µηχάνηµα και παρέχονται χωρίς επιπλέον
χρέωση, καλύπτοντας έτσι κάθε πιθανή ανάγκη &
εφαρµογή.
• Τεχνολογία Radiant Fusing στα ξηρογραφικά
µηχανήµατα ColorWave & PlotWave, προσδίδοντας µηδενικό warm-up χρόνο, για αδιάλειπτη
παραγωγικότητα.
• Χρήση ειδικών αναλωσίµων τεχνολογίας UVGel στις σειρές Colorado & Arizona, τα οποία είναι άοσµα, ελαστικά -για χρήση σε εκτενές εύρος
εφαρµογών- και ασφαλή για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Πλήρεις και παραµετροποιήσιµες λειτουργίες
αυτοσυντήρησης σε όλη την προϊοντική γκάµα,
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ώστε να διασφαλίζεται πάντα η εύρυθµη και
απρόσκοπτη λειτουργία, ακόµα και όταν είστε µακριά, ενισχύοντας την ήδη εξαιρετική αξιοπιστία
της Canon.
Σίγουρα, τα παραπάνω δεν αποτελούν τα µοναδικά ατού της ευρείας αυτής γκάµας. Η Intersys
βρίσκεται δίπλα σας για να σας ενηµερώσει και
να σας υποστηρίξει, ώστε να απελευθερώσετε τη
δηµιουργικότητα και την παραγωγικότητά σας, µε
τις κορυφαίες λύσεις εκτύπωσης µεγάλου format
της Canon.
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