
PRESTOPITE  
MEJE USTVARJANJA
Canonova družina imagePRESS C170.  
S tem sistemom boste zlahka naredili več.



Razširite možnosti tiskanja 
•  Visokokakovostni natisi 

profesionalnega videza

•  Enostavno reševanje preprostih  
in zahtevnih potreb po tiskanju

•  Pripravljen za vse, od poslovne 
dokumentacije do trženjskih gradiv 

•  Dosledna barvna reprodukcija  
za enotno podobo znamke  
v vseh natisih

•  Možnost samostojne priprave 
izstopajočih tiskovin za hitrejši  
in ugodnejši nastop na trgu

Povečajte zanimanje 
deležnikov
•  Izboljšajte sodelovanje z 

optimiranim pretokom informacij 

•  Kombinirajte promocijska sporočila, 
da vzbudite zanimanje strank

•  Pritegnite pozornost z novimi 
oblikami in teksturiranimi mediji

•  Izboljšajte podobo znamke  
z visokokakovostnim tiskom

•  Prilagodite natise po meri  
za boljši odziv

 

Način dela se spreminja. Večina nas preživi veliko 
manj časa v pisarni, manj časa na sestankih v živo  
in vedno več časa v spletu. S tako visokim odstotkom 
časa, ki ga porabimo za digitalne kanale, se je vedno 
težje prebiti do pravih strank. Ustvarjalno kakovostno 
tiskanje je učinkovit način za začetek in vzdrževanje 
komunikacije.

Sposobni morate biti ustvarjati ugodne natise, ki 
bodo opaženi in bodo vzbudili odziv. Vendar 
razumemo, da morda ne boste želeli vlagati v visoko 
kakovostno tehnologijo tiskanja, če že sodelujete  
z zunanjimi partnerji za proizvodnjo. Zdaj je na voljo 
druga možnost. Vaše podjetje lahko stroškovno 
učinkovito in uspešno ustvari kakovostna sredstva v 

podjetju z naložbo v Canonovo družino tiskalnikov 
imagePRESS C170. Ta vsestranska rešitev vam nudi 
najboljše iz obeh svetov: ekonomičen tiskalnik za 
vsakodnevno uporabo, ki vam omogoča ustvarjanje 
profesionalnih natisov.

Združuje ključne funkcije Canonove tehnologije 
imagePRESS – dosledno visoko kakovost tiskanja, 
odlično delovanje in dokazano zanesljivost – 
dopolnjene s poznanim preprostim konceptom 
nagrajene serije pisarniških tiskalnikov  
imageRUNNER ADVANCE.
Zaupajte vase. Čas je, da sprostite poslovni 
potencial s kreativnim tiskanjem. 

IDEALNA KOMBINACIJA: 
ZMOGLJIVOST IN KAKOVOST
Možnosti, da pritegnete pozornost z izstopajočim tiskanim 
gradivom, je nešteto. Zato potrebujete digitalni tiskalnik,  
s katerim boste zlahka prestopili meje dosedanjega ustvarjanja. 

S TEM SISTEMOM 
ZLAHKA DOSEŽETE VEČ
Družina imagePRESS C170 je odgovor na vaše potrebe po 
tiskanju. Ta vsestranska večnamenska naprava bo vsako 
podjetje navdušila z enostavnim upravljanjem vsakodnevnega 
dela z dokumenti, omogoča pa tudi tiskanje visokokakovostnih 
trženjskih gradiv.

Običajna uporaba tiskalnika 
družine imagePRESS C170  
v maloprodajnem okolju



V preteklosti so vas zmožnosti vašega 
tiskalnika morda omejevale, a prihodnost  
je tu. S Canonovo novo napravo družine 
imagePRESS C170 lahko prazen papir 
postane navdihujoče in privlačno gradivo.  
S pritiskom gumba lahko natisnete praktično 
vse. Priročniki, poročila in predstavitveni 
izročki, vizitke, neposredna pošta in celo 
nizkonakladna personalizirana embalaža. 
Vse po profesionalnih standardih. Zdaj lahko 
z enim samim tiskalnikom opravite več 
hitreje in enostavneje. 

Bodite ustvarjalni. Požanjite uspeh. 

Z napravo družine imagePRESS C170 lahko 
ustvarjate natise, ki takoj vzbudijo 
pozornost, stranke pritegnejo k sodelovanju 
in izvabijo odziv. 

Bodite drugačni in izstopajte z izbiro 
neobičajnih velikosti papirja, težjimi papirji  
in teksturiranimi mediji. Pridobite nova 
naročila z bolj ciljno usmerjenimi gradivi.

• Poročila in predstavitve

• Brošure, katalogi in priročniki

•  Promocijski materiali, vključno z materiali 
za mesto prodaje

• Neposredna pošta 

• Poslovne vizitke in vabila

• Predogledi in vzorci oblikovanja

• Transparenti in plakati

•  Personalizirana embalaža v majhnih 
nakladah

Obrnite stran in si oglejte nabor Canonovih 
tehnologij, zaradi katerih je tiskalnik 
družine imagePRESS C170 tako vsestranski.

VSTAVITE PAPIR – 
PRIDOBITE PRILOŽNOST
Kreativnost natisa je lahko bistvenega pomena za pridobivanje 
pozornosti, pa naj gre za notranjo predstavitev ali neposredno 
pošto. Tiskano gradivo prebudi čute z dotikom. Pomenljiva 
personalizacija pa obogati izkušnje strank. Tisk pritegne 
zanimanje in prinaša dodatno vrednost. 



Preprosto dosezite profesionalno  
kakovost tiskanja

• Ostra kakovost in visoka ločljivost slik  
z laserskim tiskalnikom imagePRESS 
R-VCSEL 

• Točna registracija od spredaj nazaj  
za natančno kakovost slike 

• Dosledna kakovost s tehnologijo  
za nastavitev več gostot (DAT) 

•  Profesionalna vgrajena končna obdelava 
za kreativne rešitve

• Enostavno upravljanje barv z orodjem  
za barvno umerjanje i1PRO, ki zagotavlja 
doslednost in nadzor kakovosti

Od praznih listov do 
prepričljivega trženja

• Tiskanje na dolge liste do 1300 mm

• Tiskanje na medije z gramaturo do 220 g/m² 
pri samodejnem obojestranskem tiskanju  
in 350 g/m² pri ročnem obojestranskem 
tiskanju

• Možnost dela z reliefnimi in  
teksturiranimi mediji

• Velikosti papirja SRA3 in A4 ter ovojnice

•  Tiskanje spremenljivih podatkov/možnost 
personalizacije

Povečajte poslovno učinkovitost 
in varnost

• Preprosta namestitev in uporaba

• Večfunkcijski tiskalnik s poznanim 
intuitivnim uporabniškim vmesnikom 
imageRUNNER ADVANCE in preprostim 
delovanjem

• Preprosta integracija; platforma za 
Multifunctional Embedded Application 
Platform (MEAP) 

•  Brezhibna integracija z oblakom  
in uporabniškimi poteki dela

• Varnost v oblaku s programsko opremo  
za upravljanje naprav uniFLOW Online 
Express (standardno so na voljo tudi 
nadgrajene različice) sledi uporabnikom, 
stroškom in proračunom ter jih nadzira

• Visoka produktivnost s hitrostjo do 70 strani 
na minuto (barvno) in 80 strani na minuto 
(ČB) ter skeniranje do 240 slik na minuto

• Zaščita programske opreme McAfee

Izbira potekov dela 

• Z intuitivnimi krmilniki lahko hitro 
prilagodite poteke dela po meri svojega 
podjetja:

 –  Canon PDL: standardno: UFR II, PCL 6 
izbirno: PostScript 

 – notranji ali zunanji EFI

VSA PODJETJA.  
NESKONČNE MOŽNOSTI.  
ENA REŠITEV
Kakovost profesionalne naprave, priročnost pisarniškega tiskalnika. 
Enotna rešitev, da zlahka opravite več.

Družina imagePRESS C170 zagotavlja širok 
nabor tiskanih gradiv na zahtevo. Popolna 
kombinacija pisarniške funkcionalnosti in 
profesionalne kakovosti vam lahko pomaga 
slediti spremenljivim zahtevam v poslovanju 
ter se samozavestno lotevati vsakodnevnih 
opravil.

Z možnostjo tiskanja na daljše liste ali težje 
vrste papirja lahko s preprostim tiskalnikom 
presežete dosedanje ustvarjalne omejitve  
in naredite več. 

Morda delate v kreativni agenciji in želite 
navdušiti stranke z novimi formati in učinki. 

Ali pa prihajate iz poslovnega okolja in bi 
radi poenostavili komunikacijsko verigo  
ter dali ustvarjalnosti prosto pot. 

Morda vodite kopirnico in želite  
z razširjeno ponudbo ustvariti nove  
vire prihodka.

Ali pa ste majhno podjetje in želite 
preizkusiti različne vrste promocijskih 
natisov, s katerimi lahko na preprost in 
intuitiven način nagovorite svoje stranke.

Ker je kompakten in intuitiven za uporabo,  
ne zahteva strokovnega tiskarskega znanja in  
je popolna rešitev za vsako poslovno okolje.



Nadzor stroškov
Naša rešitev v oblaku omogoča 
preprosto sledenje in nadzor 
nad uporabo in viri. Odlikujejo jo 
nizki stroški zagona in enostavne 
funkcije. Upravljate lahko stroške 
tiskanja, odpravljate nepotrebno 
porabo in omejite oziroma 
preprečite dostop. 

Upravljanje naprave  
in skupin naprav 
Storitve uniFLOW Online** 
zajemajo, arhivirajo in delijo 
informacije, tako da lahko 
centralizirate upravljanje 
potekov dela z dokumenti  
in olajšate sodelovanje. 

Samodejno posodabljanje 
spletne programske opreme 
nudi prilagodljivost in sprosti 
vaš čas, da se posvetite 
priložnostim za rast podjetja. 
Oddaljena diagnostika in 
podpora znižujeta stroške  
z zmanjšanjem časa izpadov  
in ročnih postopkov dela.  
S konzolo za upravljanje 
imageWARE pridobite osrednjo 
nadzorno točko za celotno 
skupino naprav po vsem svetu. 

Trajnost
Družina tiskalnikov 
imagePRESS C170 je tudi 
trajnostna izbira, saj jo 
odlikujejo učinkovita raba 
energije, možnost preverjanja, 
ki odpravlja nepotrebno 
porabo, in način mirovanja, ko 
se tiskalnik ne uporablja.

PAMETNEJŠI,  
KOT PRIČAKUJETE
Družina tiskalnikov imagePRESS C170 je 
pametna rešitev za vse potrebe vašega podjetja, 
opremljena s funkcijami, ki zagotavljajo delovno 
učinkovitost. Poenostavi tiskanje, da se lahko 
posvetite rasti podjetja.

Varnost
Podatki vašega podjetja 
morajo biti varni. Družina 
tiskalnikov imagePRESS C170 
je standardno opremljena s 
storitvijo uniFLOW Online 
Express, ki omogoča vnaprej 
pripravljene celovite storitve za 
upravljanje tiskanja prek spleta. 
Brezhibno se prilagaja vašim 
delovnim postopkom, prinaša 
nadzor nad stroški tiskanja in 
zagotavlja izboljšano varnost 
dokumentov, s čimer ščiti vaše 
podatke in intelektualno 
lastnino ter obenem izboljšuje 
storilnost zaposlenih. 

Če potrebujete dodatne 
funkcije, lahko izberete 
uniFLOW Online in izkoristite 
prednosti, ki jih nudi celotna in 
varna programska oprema za 
upravljanje tiskanja v oblaku  
s tiskanjem na zahtevo.

Mobilnost
Številne možnosti tiskanja  
od koder koli in v kateri koli 
Canonovi napravi z varnim 
priložnostnim mobilnim 
tiskanjem za obiskovalce,  
ki vključuje: 

•  Aplikacijo Canon PRINT 
Business* 

• uniFLOW Online**

• Mopria Print Service

•  Možnost neposredne 
povezave v napravi

Storilnost uporabnikov
uniFLOW Online** viša 
storilnost s prilagajanjem 
potekov dela za zajem, skupno 
rabo in shranjevanje digitalnih 
dokumentov. Natančno lahko 
sledite stroškom in določate 
pravila, omogočite samodejno 
brisanje nesproščenih opravil 
in natisnete samo tista gradiva, 
ki jih potrebujete. Natisnite 
točno toliko izvodov, kot jih 
potrebujete, ko jih potrebujete. 
Pri tiskanju na zahtevo ni 
odpadkov in vzdrževanja 
zalog. Tržne promocije lahko 
vodite dinamično s sprotnim 
posodabljanjem sporočil, 
pobud in pozivov. 

Družina tiskalnikov 
ImagePRESS C170 ponuja 
zanesljivo tehnološko rešitev,  
ki vas ne bo razočarala, storitve 
eMaintenance pa omogočajo 
dostop do hitre in proaktivne 
podpore, ko jo potrebujete. *(Na voljo v trgovinah Google Play in App Store.)

**Ni del standardne opreme.

Običajna uporaba tiskalnika 
družine imagePRESS C170  
v zdravstveni dejavnosti



Edinstveni,  
domiselni formati
Različne dolžine medijev  
do 1300 mm in teže  
do 350 g/m²

Hiter  
in odziven
Do 70 strani na minuto 
barvno in do 80 strani  
na minuto ČB

Kakovostno  
tiskanje
Natančno tiskanje  
v visoki ločljivosti

Profesionalne 
zmogljivosti 
Preprosta končna obdelava

Vodilni na trgu
Blagovna znamka Canon uživa 
globalno zaupanje in ima več kot 
80 let izkušenj. S tehnologijo 
imagePRESS smo si zagotovili 
vodilno mesto med ponudniki 
celovitih rešitev za digitalno 
tiskanje. Zaupanje strank uživamo 
tudi na račun inovacij s podporo 
specializiranih partnerjev, ki 
zagotavljajo, da lahko ponujamo 
prilagojene rešitve po meri  
vašega podjetja. 

Stalna podpora storitvam
Pri Canonu smo ponosni na svoje 
znanje in izkušnje, sledimo pa tudi 
razvoju na področju tehnologije 
digitalnega tiskanja ter medijev  
in aplikacij. Za vaše potrebe skrbi 
več kot 4000 servisnih 
strokovnjakov – pri Canonu vodimo 
globalno zbirko podatkov, v kateri 
lahko vsi tehniki od koder koli 
poiščejo popravke, posodobitve in 
izkušnje, s čimer podaljšajo čas 
uporabe vsake naprave.

Program poslovne podpore
Da boste svojo naložbo kar 
najbolje izkoristili, Canon nudi 
stalno poslovno svetovanje  
in podporo. 

NAJBOLJŠE  
OBEH SVETOV
Hiter pregled ključnih funkcij tiskalnika družine imagePRESS C170

Dosledne  
barve
Intuitivno upravljanje barv, 
predhodne izkušnje niso 
potrebne

 

Tiskanje iz  
mobilnih naprav
Kjer koli, kadar koli za 
povečano produktivnost

Kompaktnost
Kompaktna velikost za 
majhne poslovne prostore 

Varen  
in povezan 
Nadzor in spremljanje 
uporabe iz oblaka

PARTNER,  
KI MU LAHKO ZAUPATE
S Canonom sklenete zanesljivo partnerstvo za danes in za 
prihodnost. V največji meri bomo podprli vaš poslovni potencial.

Če vas zanima, kako lahko pomagamo vašemu podjetju, se obrnite na vodja za odnose s strankami.

Običajna uporaba tiskalnika 
družine imagePRESS C170  
v panogi finančnih storitev



 

Canon Europe 
canon-europe.com

Slovenian edition 
© Canon Europa N.V., 2020


