
Kleur. 
Onze 
wereld
Grootformaat 
printoplossingen 
voor productie en 
kleurkritisch printen



De Canon imagePROGRAF serie 
van grootformaat printoplossingen 
levert de grootschalige, 
kleurkritische prints die u nodig 
heeft, van posters en borden tot 
fotografische reproducties van 
hoge kwaliteit.

Extra innovaties worden standaard 
meegeleverd en worden 
gecombineerd met een 
gebruiksvriendelijke, geïntegreerde 
workflow-ervaring. Met een 
duidelijke voorsprong op uw 
concurrenten durven u en uw 
klanten nu dus groot te dromen.

De printers die meer bieden
In dynamische productieomgevingen kunt u een 
combinatie van hoge productiviteit, betrouwbaarheid 
en kwaliteit verwachten. Canon’s imagePROGRAF 
grootformaat printoplossingen bieden u nog meer. 

Maak indruk op uw klanten

Innovaties als standaard
 Uniek kleurbeheer  
Consistentie door een ingebouwde 
densitometer en de optie van 
kalibratielinkfuncties op 8- en 12-kleuren 
modellen.

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

Optionele extra's
Een fotospectraalmeter
Voor gestroomlijnd kleurmanagement van 
hoge kwaliteit, zoals bij meerdere systemen 
op verschillende locaties. 
Fotospectraalmeter is beschikbaar als optie 
op iPF6400S en iPF6450.

Mirage Edition Canon 
RIP softwareTM* 
Een geavanceerde professionele print 
plug-in voor een reeks toepassingen, 
waaronder Adobe Photoshop©, Illustrator© en 
InDesign©. Door zijn snelle en efficiënte 
werking is deze printer perfect voor de 
productie van fotografie en fine-art, en voor 
aanbieders van printdiensten die op zoek zijn 
naar een gestroomlijnde oplossing.

 

Meerwaarde
Met print plug-ins voor Adobe Photoshop© 
en EOS Digital Photo Professional kunt u 
16-bit RGB-beelden rechtstreeks verzenden, 
waarbij een vloeiende gradatie gewaarborgd 
blijft. Met de accountingsfuncties kunnen 
kosten nauwkeurig bijgehouden worden en 
met PosterArtist Lite kunt u in 4 eenvoudige 
stappen posters creëren.

* Beschikbaar in geselecteerde landen



Welk printer is de juiste keuze voor u?
Een keuze uit apparaten met 6-, 8- of 12-kleuren pigment-, LUCIA- 
en LUCIA EX-inkt voor nauwkeurige kleurreproductie houdt in dat 
er altijd een printer is die aan uw behoeften voldoet. Als u op zoek 
bent naar kosteneffectieve printproductie, fotografische reproductie 
van de hoogste kwaliteit of de perfecte balans tussen kwaliteit en 
productie, dan heeft Canon de juiste printer voor u. 

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

Maak indruk op uw klanten iPF9400S iPF5100 iPF6400 iPF6450 iPF8400 iPF9400iPF6400SiPF8400SEiPF6400SE iPF8400S

6 kleuren
  Printbreedtes van 24” tot 44”
  Compact en gebruiksvriendelijk
  Printen met fotokwaliteit voor 
posters, borden en POS-
toepassingen
  Levendige en opvallende kleuren 
dankzij de toevoeging van rode 
inkt

8 kleuren
  Printbreedtes tot 60”
  Breed kleurenspectrum, 
vloeiende gradatie, diepe donkere 
tonen en scherper zwart met 
gereduceerde bronzing 
  Uiterst geschikt voor 
hoge productiviteit en 
printtoepassingen van 
fotokwaliteit
  Roll-to-roll printoptie op 44” en 
60” modellen

12 kleuren
  Printbreedtes tot 60”
  Verbeterde zwartreproductie en 
verloop in donkere vlakken voor 
uitstekende fotoprintkwaliteit 
  Groot tintenspectrum en zeer 
breed kleurenspectrum
  Uiterst geschikt voor de meest 
veeleisende foto-, fine art- en 
kleurkritische printomgevingen
  Roll-to-roll printoptie op 44” en 
60” modellen



™ 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.

Adobe® en Photoshop® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.

De software Mirage is eigendom van: DINAX GmbH. DINAX™ en Mirage™ zijn gedeponeerde handelsmerken van 
DINAX GmbH, Neuss - Duitsland. De software Mirage is beschermd door auteursrechten en eigendom van DINAX 
GmbH, Neuss - Duitsland. 
 
HDD is niet beschikbaar op 6-kleuren of iPF5100- en iPF6400-modellen. Fotospectraalmeter is beschikbaar als optie 
op iPF6400S- en iPF6450-modellen. 

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies 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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