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Nova Canonova tiskalnika velikega formata iPF670/iPF770

Tiskajte veliko, hitro in kakovostno
..S tiskalnikoma velikega formata iPF670 in iPF770 je Canon postavil nove mejnike v segmentu tiskalnikov velikega formata za okolje
CAD/GIS. Skupaj s celovitim servisnim paketom (Full LFP Service) pa boste svoje tiskovine večjih formatov zdaj tiskali ne samo hitreje in
bolj kakovostno, ampak tudi ceneje!..
ločljivosti in manjši porabi energije. Tiskalniki
uporabljajo kakovostnejše kartuše, ki naredijo
več izpisov, omogočajo neprekinjeno tiskanje,
tudi ko že zmanjka črnila, natančnost izpisa
znaša +/- 0,1 odstotka, najmanjša širina črte pa
samo 0,02 milimetra. Priložena je bogata pro
gramska oprema, s katero boste lahko med dru
gim ustvarjali bližnjice in tako prihranili čas, do
datotek dostopali tudi iz mobilnih naprav ali pa
izračunavali stroške na opravilo ali v časovnem
obdobju. Prav tako priložena oprema vsebuje
gonilnike za AutoCAD in vmesnik za aplikacijo
MS Office (Word, Excel in Powerpoint). Vse to so
argumenti, ki vam zagotavljajo visoko, kakovost
no produkcijo tudi večjih naklad.

Tiskanje velikih formatov postaja vedno privl
ačnejše tudi za organizacije, kjer to v pretek
losti, zaradi relativno visokih stroškov izpiso
vanja ni bila navada. Tako danes tovrstnih tis
kalnikov ne uporabljajo samo v arhitekturnih
pisarnah, gradbeništvu, geodeziji, industriji in
agencijah za oglaševanje, ampak jih vse
pogosteje najdemo tudi v trgovinskih pod
jetjih, ki oglašujejo svoje izdelke, v šolstvu,
kjer se uporabljajo za izdelavo plakatov, in
podjetjih, kjer jih uporabljajo za tisk projekt
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nih načrtov. Saj velja, da je »večje preglednejše
in bolj vidno, kar je bolj vidno, pa si ljudje bolj
zapomnimo in razumemo«.

Zakaj izbrati Canonov

tiskalnik velikega formata?

Canon je eden vodilnih proizvajalcev tiskalnikov
velikega formata, ki ga odlikujeta predvsem vi
soka kakovost izpisa in zanesljivost delovanja. Z
novo serijo je še izboljšal lastnosti svojih naprav,
predvsem je dodal nekaj pri hitrosti, večji

Z dokupom servisnega
paketa LFP Service bo

vaše tiskanje še cenejše!

Celovit servisni paket prinaša za uporabnika
številne ugodnosti, med drugim nižje cene
kartuš, nižje cene rezervnih delov in podaljšano
garancijo do 60 mesecev, ki vsebuje tudi
brezplačno servisiranje! Izbirate lahko med dve
ma paketoma – LFP BASIC Service in LFP AD
VANCE Service!
Copia biro je edini Canon Premier partner za
program LFP – tiskalniki velikega formata. (P. R.)
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