
POZNAJ KORZYŚCI I ZALETY
WIELKOFORMATOWYCH 
ROZWIĄZAŃ CANON 



Wraz z produktami i rozwiązaniami, które są w stanie sprostać 
potrzebom niemal każdego segmentu rynku, nie było dotąd lepszej 
okazji, by sięgnąć po wielkoformatowe urządzenia drukujące Canon.

Odkrywaj korzyści, jakie niesie ze sobą rozległe portfolio rozwiązań 
Canon i przekonaj się sam, jak nasze produkty mogą pomóc Twoim 
klientom wykorzystać szanse roku 2020 i kolejnych nadchodzących lat.

WITAJ W 
WIELKOFORMATOWYM 
ŚWIECIE CANON
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•  Niniejszy dokument opracowano, by wzbogacić 
wiedzę działów sprzedaży w zakresie 
wielkoformatowych drukarek Canon 
przeznaczonych dla różnych segmentów rynku.

•  Dokument zawiera informacje oparte  
na wynikach testów prowadzonych w ściśle 
określonych, kontrolowanych warunkach 
oraz wykorzystuje opinie z poszczególnych 
rynków. Faktyczne rezultaty uzyskiwane przez 
końcowych użytkowników mogą być odmienne 
w zależności od warunków użytkowania sprzętu 
oraz zainstalowanych opcji.



RYNEK  CAD/GIS/PLAKATY/EDUKACJA 36-CALOWE
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PRODUKCJA

ZALETY CANON
•  Wyższa jakość druku i wydajność 

produkcyjna.

•  Pigmentowe atramenty sprawiają, 
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•  Bardziej efektywne funkcje 
bezpieczeństwa.

DesignJet
T730

DesignJet 
T525/530

SureColor 
SC-T5405

SureColor 
SC-T5100/N

imagePROGRAF 
TM-300

NISKA*

imagePROGRAF 
TX-3000

imagePROGRAF 
TX-3000 2 role

WYSOKA* DesignJet 
T1600

DesignJet 
T1600dr

SureColor
SC-T5200D

imagePROGRAF 
TM-305

ŚREDNIA* DesignJet
T1600

SureColor
SC-T5200

 
*Definicja rynku na podstawie Canon Europe Ltd 
Zastrzeżenie: wszystkie obrazy zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł informacji

HP EPSON

ZALETY CANON
•  Jako domyślna funkcja dostępny 

druk PDF, co ułatwia obsługę.

•  Pigmentowe atramenty sprawiają,  
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•  Wyższa jakość druku i wydajność 
produkcyjna.

ZALETY CANON
•  Wyższa jakość druku na 

niepowlekanym papierze.

•  Łuki i okręgi mają bardziej gładką 
formę.

•  Wyraźniejszy tekst bez „pierzenia” 
krawędzi.

•  Wierniejsze i bardziej realistyczne 
odwzorowanie odcieni skóry.

•  Pigmentowe atramenty sprawiają,  
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•  Ostrzejsze linie / tekst idealne  
do rysunków CAD.

•  Mniejsze zużycie atramentu  
przy druku CAD/ plakatach.
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PRODUKCJA

imagePROGRAF 
TX-4000

DesignJet 
T1700

imagePROGRAF 
TX-4000 2nd roll

DesignJet 
T1700dr

SureColor
SC-T7200D

SureColor
SC-T7200

WYSOKA*

ŚREDNIA*

NISKA*

44-CALOWE 24-CALOWE

imagePROGRAF 
TX-2000

PRODUKCJA

WYSOKA*

imagePROGRAF 
TM-205

SureColor 
SC-T3200

ŚREDNIA*

SC-T3405/NDesignJet 
T525/530

DesignJet 
T125/130

SC-T3100/NimagePROGRAF 
TM-200

NISKA*

SC-T2100

imagePROGRAF 
TX-2000 2 role

 
*Definicja rynku na podstawie Canon Europe Ltd 
Zastrzeżenie: wszystkie obrazy zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł informacji

ZALETY CANON
•  Wyższa jakość druku i wydajność 

produkcyjna.

•  Druk PDF dostępny jako domyślna 
funkcja.

ZALETY CANON
•  Wyższa jakość druku i wydajność 

produkcyjna.

•  Niższe zużycie atramentu.

•  Lepsze odwzorowania drobnych 
detali na kolorowych i cz.-b. 
obrazach.

•  Wierniejsze i bardziej realistyczne 
odwzorowanie odcieni skóry.

•  Pigmentowe atramenty sprawiają,  
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•  Ostrzejsze linie / tekst idealne  
do rysunków CAD.

•  Mniejsze zużycie atramentu  
przy druku CAD/ plakatach.

ZALETY CANON
•  Wyższa jakość druku i wydajność 

produkcyjna.

•  Pigmentowe atramenty sprawiają,  
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•  Bardziej efektywne funkcje 
bezpieczeństwa.

ZALETY CANON
•  Canon jako jedyny ma produkt  

w tym segmencie.

HP EPSON HP EPSON
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RYNEK  CAD/GIS/PLAKATY/EDUKACJA ROZWIĄZANIA MFP

imagePROGRAF 
TX-3000 MFP T36

imagePROGRAF
TX-4000 MFP T36

PRODUKCJA

WYSOKA* DesignJet T2600 SureColor
SC-T5200D MFP

imagePROGRAF 
TM-305 MFP T36

ŚREDNIA* SureColor
SC-T5200 MFP

imagePROGRAF 
TM-300 MFP T36

NISKA*

imagePROGRAF 
TM-200 MFP L24ei

imagePROGRAF 
TM-300 MFP L36ei

DesignJet
T830 (24/36 inch)

SureColor
SC-T5400M

 
*Definicja rynku na podstawie Canon Europe Ltd 
Zastrzeżenie: wszystkie obrazy zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł informacji

ZALETY CANON
•  Pojedynczy sensor zapewnia lepszą 

jakość skanowania.

•   Szeroki ekran dla bardziej 
efektywnego skanowania.

•   Pigmentowe atramenty sprawiają,  
że wydruki są wodoodporne – 
idealne do plenerów.

•   Wyższa jakość druku i wydajność 
produkcyjna.

ZALETY CANON
•  Szeroki ekran dla bardziej 

efektywnego skanowania.

•   Druk PDF dostępny jako domyślna 
funkcja

ZALETY CANON
•   Pojedynczy sensor zapewnia lepszą 

jakość skanowania.

•   Równoczesne skanowanie  
i drukowanie.

HP EPSON



PRODUKCJA

• FOTO*

• FINE ART*

•  DRUK 
USŁUGOWY* 
(wysoka 
jakość 
wydruku)

• POS* 

• POSTER*
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imagePROGRAF 
PRO-6100

imagePROGRAF 
PRO-6100 2 role

•  DRUK 
USŁUGOWY* 
(wysoka 
jakość 
wydruku)

•  GRAFIKA 
KOMPUTE- 
ROWA*

• ILUSTRACJE*

• POS* 

•  PLAKATY* 
(wysoka 
jakość 
wydruku)

imagePROGRAF 
PRO-6100S

imagePROGRAF 
PRO-6100S 2 role

DesignJet
Z6810

SureColor
SC-P20000

RYNEK FOTO/DRUK ARTYSTYCZNY/PFP/
PLAKATY 60-CALOWE

 
*Definicja rynku na podstawie Canon Europe Ltd 
Zastrzeżenie: wszystkie obrazy zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł informacji

ZALETY CANON 
•  Kompaktowa konstrukcja idealna 

do pomieszczeń o ograniczonej 
powierzchni.

•  Kompleksowy cykl roboczy jest 
bardziej efektywny, zapewnia wyższą 
wydajność produkcyjną.

•  Mniejsze zużycie atramentu przy 
druku zdjęć / plakatów.

ZALETY CANON 
•  Canon jako jedyny ma produkt  

w tym segmencie.

HP EPSON



PRODUCTION
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•  DRUK 
USŁUGOWY* 
(wysoka 
wydajność)

•  GRAFIKA 
KOMPUTE- 
ROWA*

• ILUSTRACJE*

• POS* 

•  PLATAKY* 
(wysoka 
wydajność 
druku)

DesignJet Z6810 SureColor
SC-P8000

imagePROGRAF 
PRO-4100S

imagePROGRAF 
PRO-4100S 2 role

• FOTO*

• FINE ART*

•  DRUK 
USŁUGOWY* 
(wysoka 
jakość druku)

imagePROGRAF 
PRO-4100

imagePROGRAF 
PRO-4100 2 role

DesignJet Z9 DesignJet Z9dr SureColor
SC-P9500

• PLAKAT* imagePROGRAF 
TX-4000 2 role

DesignJet
Z6

DesignJet
Z6dr

SureColor
SC-T7200

imagePROGRAF 
TX-4000

44-CALOWY 24-CALOWY
PRODUCTION

•  PFP* 
(wysoka 
wydajność)

• CG*

• ILUSTRACJE*

• POS*

•  PLAKAT* 
(wysoka jakość 
druku)

• POS*

• PLAKAT*

imagePROGRAF 
TM-205

DesignJet
Z6

SureColor
SC-T3200

• FOTO*

• FINE ART*

•  DRUK 
USŁUGOWY* 
(wysoka 
wydajność 
druku)

imagePROGRAF 
PRO-2100

imagePROGRAF 
PRO-2100 2 role

DesignJet
Z9

DesignJet
Z9dr

SureColor
SC-P7500

SureColor
SC-P6000

 
*Definicja rynku na podstawie Canon Europe Ltd 
Zastrzeżenie: wszystkie obrazy zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł informacji

ZALETY CANON 
•  Canon oferuje najwyższą jakość 

druku w przekroju całego rynku.

•  Kompleksowy cykl roboczy jest 
bardziej efektywny, zapewnia 
wyższą wydajność produkcyjną.

ZALETY CANON 
•  Druk PDF dostępny jako 

domyślna funkcja, co ułatwia 
obsługę.

•  Zaawansowane oprogramowanie 
Canon PosterArtist Lite 
udostępniane jest bezpłatnie.

•  Wyższa jakość druku i wydajność 
produkcyjna.

ZALETY CANON 
•  Canon oferuje najwyższą jakość 

druku w przekroju całego rynku.

•  Cały cykl produkcyjny jest 
bardziej wydajny i niezawodny.

ZALETY CANON 
•  Kompaktowa konstrukcja idealna 

do pomieszczeń o ograniczonej 
powierzchni.

•  Cały cykl produkcyjny jest 
bardziej wydajny i niezawodny.

•  Mniejsze zużycie atramentu  
przy druku zdjęć / plakatów.

ZALETY CANON 
•  Druk PDF dostępny jako 

domyślna funkcja, co ułatwia 
obsługę.

•  Wyższe poziomy wydajności 
produkcyjnej.

•  Niższe zużycie atramentu  
przy druku plakatów.

HP EPSONHP EPSON



Wyjątkowe atramenty 
pigmentowe LUCIA TD 
dla druku CAD/GIS/Plakatów

Wszystkie nasze atramenty oparte są 
na pigmentach zapewniając doskonałą 
jakość niezależnie od środowiska, w jakim 
są użytkowane. Oznacza to, że nie trzeba 
martwić się, że światło, deszcz czy nawet 
pot niekorzystnie wpłyną na rezultaty druku. 
W połączeniu z wodoodpornymi mediami 
można tworzyć atrakcyjne plakaty, które będą 
przykuwać uwagę niezależnie od pogody.
Atrament MBk opracowano tak, by nie nasączał  
powlekanego papieru, więc wydruki CAD są 
ostre i wyraziste i takie pozostają.

Wygodna obsługa mediów
Umieszczanie roli papieru jest 
niezwykle proste zarówno w modelach 

imagePROGRAF TX jak i imagePROGRAF PRO. 
Wystarczy umieścić rolę w drukarce,  
a automatyczne czujniki zadbają o resztę  
bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji  
ze strony operatora. W serii imagePROGRAF 
PRO, dodatkowe czujniki określają nawet 
typ mediów i ich ilość przed rozpoczęciem 
kolejnego zadania, co redukuje straty mediów.

Druk do samych krawędzi
Druk do samej krawędzi mediów 
można realizować na rolach o wszelkich 

standardowych szerokościach, dzięki czemu 
minimalizuje się zewnętrzne marginesy 
wykonywanych wydruków. Zaawansowany 
algorytm korzystający z wielu czujników 
wykrywa także krawędzie mediów, co zapewnia 
niezwykle precyzyjną regulację marginesu.

Użytkownicy mogą także drukować bez 
marginesów na roli o niestandardowym 
rozmiarze rejestrując uprzednio szerokość 
mediów w sterowniku drukarki. Funkcja ta 
pozwala nawet na druk bez marginesu wzdłuż 
trzech krawędzi, a do przycinania pozostaje 
tylko jedna krawędź.*

* Odnosi się tylko do serii imagePROGRAF PRO oraz TA.

* *Odnosi się tylko do serii imagePROGRAF PRO.

Wszechstronność druku 
usługowego
Atramenty LUCIA PRO zostały opracowane, 

by zapewniać wyjątkową jakość druku 
na różnorodnych mediach – począwszy 
od błyszczącego papieru poprzez papier 
kredowy, tekstylia, tworzywa i płótno. Modele 
imagePROGRAF PRO-6100/ 6100 to jedyne 
drukarki zapewniające druk o szerokości 60 cali 
i dysponujące podwójnym zespołem roli  
– co idealnie sprawdza się w druku usługowym.

Wymiana atramentów w 
trakcie drukowania
Zasobniki atramentu Canon opracowano 

z myślą o nieprzerwanej wydajności produkcyjnej. 
Drukowanie jest kontynuowane nawet,  
gdy zasobnik zostanie opróżniony, a atrament 
jest wówczas podawany ze zbiorniczka 
pośredniego. Puste zasobniki atramentu 
można wymienić w trakcie drukowania; 
można też korzystać z zasobników o różnych 
pojemnościach, by elastycznie dobierać skład 
potrzebnych atramentów.

Kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja drukarek 
Canon – szczególnie w segmencie 

wydajnych urządzeń produkcyjnych – oznacza, 
że ich instalacja wymaga mniej miejsca.  
Możesz nawet sięgnąć po rozmiar o jeden 
stopień większy, a nasze urządzenie i tak zajmie 
mniejszą powierzchnię niż konkurencyjne 
modele obsługujące węższe media.

Spójna kalibracja koloru
Dzięki temu, że urządzenia posiadają 
wbudowany układ czujników, spójność 

kolorystyczna mieści się w zakresie ΔE00<=2.0 
w przekroju wielu drukarek, nawet o różnej 
szerokości. Korzystając z oprogramowania 
Device Management Console, można 
efektywnie zarządzać spójną kalibracją koloru 
w całej flocie urządzeń drukujących.**

eService - Usługi
Unikalne narzędzia Canon eService 
zapewniają doskonałe możliwości 

zdalnej diagnostyki, pozwalają na monitorowanie 
atramentu, by był wymieniany na czas, 
wspomagają bieżące serwisowanie i wizyty 
techników, a także umożliwiają pomiar zużycia 
atramentu. Dzięki temu można zdalnie rozliczać 
klientów w oparciu o powyższe parametry.

RZUT OKA NA
DOSKONAŁE CECHY I FUNKCJE
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“ Zawsze wsłuchujemy się w głos naszych partnerów 
i klientów. Ma to nieocenioną wartość i pozwala nam  
na wprowadzanie modeli o wyższej jakości i wydajności 
produkcyjnej, produktów o lepszych walorach użytkowych 
i wyższej efektywności kosztowej, odpowiednich 
rozwiązań dla poszczególnych segmentów rynku druku 
wielkoformatowego.”



SZEROKA GAMA  
WIELKOFORMATOWYCH URZĄDZEŃ 
DRUKUJĄCYCH  CANON
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