
POSUŇTE SVOJE  
HRANICE KREATIVITY
Tlačiareň imagePRESS C170 Series  
od spoločnosti Canon  
Uľahčí vám zvládnuť viac



Rozšírte svoje možnosti tlače 
•  Produkujte vysokokvalitné výtlačky 

s profesionálnym vzhľadom.

•  Zvládajte jednoduché aj komplexné 
bezprostredné potreby flexibilne 
a s ľahkosťou.

•  Vytvárajte čokoľvek od obchodných 
dokumentov až po marketingové 
materiály. 

•  Zachovávajte konzistentné farby  
vo všetkých vašich materiáloch 
a zabezpečte tak integritu značky.

•  Dodávajte vynikajúce výtlačky 
z internej produkcie a dostaňte  
sa na trh skôr a pri  
nižších nákladoch.

Zvýšte záujem  
zainteresovaných strán
•  Spolupracujte efektívne vďaka 

optimalizovaným procesom  
na spracovanie informácií. 

•  Zapojte propagačnú komunikáciu, 
aby ste zaujali zákazníkov.

•  Pritiahnite pozornosť pomocou 
sviežich formátov a textúrovaných 
médií.

•  Rozšírte kontakt so značkou vďaka 
vysokokvalitnej tlači.

•  Prispôsobte si výtlačky a znásobte 
odozvu na vašu kampaň.

 

Spôsob našej práce sa mení. Mnohí z nás trávia oveľa 
menej času v kancelárii, menej sa stretávajú tvárou 
v tvár na stretnutiach a veľa času trávia online. Pri 
takom vysokom podiele času, ktorý trávime na 
digitálnych kanáloch sa dosahovanie prienikov  
so zákazníkmi stáva čoraz náročnejším. Kvalitné 
kreatívne výtlačky sú preukázateľne účinným 
spôsobom na začatie a udržiavanie komunikácie.

Musíte byť schopní vytvárať úsporné výtlačky, ktoré 
pritiahnu pozornosť a vyprovokujú odozvu. My však 
chápeme, že sa zdráhate investovať do vysokokvalitnej 
tlačiarenskej technológie, keď už spolupracujete 
s externými produkčnými partnermi. Existuje však 
alternatíva. Váš podnik môže úsporne a efektívne 
produkovať kvalitné materiály interne, ak zainvestuje 

do tlačiarne imagePRESS C170 Series od spoločnosti 
Canon. Toto všestranné riešenie vám ponúka to 
najlepšie z oboch svetov: hospodárnu tlačiareň na 
každodenné využitie, ktorá vám však taktiež umožní 
vytvárať výtlačky na profesionálnej úrovni.

Kombinuje kľúčové vlastnosti technológie 
imagePRESS od spoločnosti Canon – konzistentnú 
vysokú kvalitu tlače, vynikajúci výkon a overenú 
spoľahlivosť – s obvyklým vyhotovením a zvyčajnou 
jednoduchosťou oceňovaného radu zariadení pre 
kancelárie imageRUNNER ADVANCE.
Buďte sebavedomí. Je čas odomknúť váš 
podnikateľský potenciál pomocou kreatívneho 
využitia tlače. 

VÝKONNÝ MIX: 
FUNKCIONALITA A KVALITA
Momentálne existuje množstvo príležitostí ako pritiahnuť 
pozornosť pomocou vynikajúcich tlačených materiálov. Preto 
potrebujete digitálnu tlačiareň, ktorá vám umožní posúvať  
svoje hranice kreativity, ale zároveň sa používa jednoducho. 

UĽAHČÍ VÁM  
ZVLÁDNUŤ VIAC
Tlačiareň imagePRESS C170 Series je riešením pre všetky vaše 
potreby, čo sa týka tlače. Táto všestranná multifunkčná tlačiareň 
v akomkoľvek odvetví s ľahkosťou zvládne každodenné práce 
s dokumentmi, pričom vám však poskytne možnosť tlačiť 
vysokokvalitné marketingové materiály.

Typické uplatnenie tlačiarne 
imagePRESS C170 Series 
v maloobchodnom prostredí



Predtým vás možno obmedzovali schopnosti 
vašej tlačiarne, to je však minulosť. Vďaka 
novej tlačiarni imagePRESS C170 Series od 
spoločnosti Canon môžete pretvoriť prázdny 
list papiera na kreatívny a pútavý materiál. 
Stlačením tlačidla môžete spustiť tlač 
množstva rozmanitých materiálov. Príručky, 
prehľady a prezentačné podklady, vizitky, 
personalizovanú priamu poštu, dokonca aj 
personalizované obaly v malých objemoch. 
A to všetko v profesionálnej kvalite. Teraz 
môžete všetko zvládnuť rýchlejšie 
a jednoduchšie pomocou jediného zariadenia. 

Buďte kreatívni. Prinášajte výsledky. 

Vďaka tlačiarni imagePRESS C170 Series 
môžete vytvárať výtlačky, ktoré pritiahnu 
pozornosť, zvýšia záujem zákazníka 
a vyprovokujú odozvu. 

Odlíšte sa od iných, používajte nezvyčajné 
formáty papiera, vyššiu gramáž 
a textúrované médiá, aby ste vynikli. Získajte 
nové zákazky cielenejšou komunikáciou.

• Prehľady a prezentácie

• Brožúry, katalógy a manuály

•  Propagačné materiály, a to aj určené  
do predajní

• Priame poštové služby 

• Vizitky a pozvánky

• Koncepty návrhov a modely

• Pútače a plagáty

•  Personalizované obaly v malých 
objemoch

Obráťte stranu a pozrite si mix technológií 
Canon, vďaka ktorým je tlačiareň 
imagePRESS C170 Series taká všestranná.

PAPIER DNU – 
MOŽNOSTI VON
Kreatívna tlač môže predstavovať rozdiel, ktorý osloví vaše 
publikum, či už ide o internú prezentáciu alebo položky  
na priame zasielanie. Dotyk výtlačku vzbudzuje zmysly. 
Zmysluplné prispôsobenie zlepšuje skúsenosti zákazníkov. 
Tlač posilňuje záujem a vytvára hodnotu. 



S ľahkosťou dosahujte profesionálnu 
kvalitu tlače

• Ostré obrázky s vysokým rozlíšením 
vďaka laseru imagePRESS R-VCSEL 

• Presná registrácia spredu a zozadu  
pre precíznu kvalitu obrázkov 

• Konzistentná kvalita vďaka technológii 
Multi-D.A.T. (Multi-Density Adjustment 
Technology) 

•  Možnosti profesionálnych záverečných 
úprav pre kreatívne aplikácie

• Jednoduchá správa farieb vďaka nástroju 
na kalibráciu farieb i1PRO a kontrole kvality

Od prázdnych listov 
po pútavé materiály

• Tlač na dlhé listy až do 1300 mm

• Tlač na médiá do 220 g/m2 pri 
automatickej a 350 g/m2 pri manuálnej 
obojstrannej tlači

• Možnosť spracúvania profilovaných 
a textúrovaných médií

• Formáty papiera SRA3 a A4,  
ako aj obálky

•  Tlač premenných údajov/funkcie 
prispôsobenia

Zvýšte efektivitu a bezpečnosť 
svojho podnikania

• Jednoduchá inštalácia a nastavenie

• Multifunkčná tlačiareň so známym 
a intuitívnym používateľským rozhraním 
imageRUNNER ADVANCE 
a bezprostrednou funkčnosťou

• Jednoduchá integrácia; vstavaná 
multifunkčná aplikačná platforma (MEAP) 

•  Bezproblémová integrácia s cloudovými 
službami a používateľskými postupmi

• Bezpečnosť cloudových služieb so 
softvérom na správu zariadení uniFLOW 
Online Express (v štandardnej verzii; 
k dispozícii sú aj rozšírené verzie), 
sledovanie a kontrola používateľov, 
nákladov a rozpočtov

• Vysoká produktivita až 70 strán za minútu 
pri farebnej tlači, 80 strán za minútu pri 
čiernobielej tlači a 240 obrázkov za 
minútu pri skenovaní

• Vstavaná ochrana McAfee

Výber pracovných postupov 

• Prispôsobte si pracovné postupy 
pomocou výberu ovládačov, ktoré budú 
vyhovovať vášmu podniku:

 –  Canon PDL: štandard: UFR II, PCL 6 
Voliteľne: PostScript 

 – EFI interne alebo externe

AKÉKOĽVEK ODVETVIE. 
NESPOČETNÉ MOŽNOSTI. 
JEDNO RIEŠENIE
Kvalita profesionálneho zariadenia, jednoduché používanie 
kancelárskej tlačiarne. Jedno riešenie, ktoré zjednodušuje 
viacero použití.

Tlačiareň imagePRESS C170 Series na 
vyžiadanie vyhotoví celý rad rôznych 
tlačených materiálov. Je perfektnou 
kombináciou kancelárskej funkcionality 
a profesionálnej kvality, ktorá vám môže 
pomôcť splniť neustále sa meniace 
potreby podniku a zvládať každodenné 
úlohy s istotou.

Ak sa zameriate na tlač na dlhšie listy 
alebo ťažší papier, môžete posúvať svoje 
hranice kreativity a dokázať viac s jedinou 
jednoduchou tlačiarňou. 

Možno ste v kreatívnej agentúre a hľadáte 
spôsob, ako zapôsobiť na zákazníkov 
s novými formátmi a efektami. 

Alebo pracujete v podnikovom prostredí 
a chcete zjednodušiť komunikačnú reťaz 
a zároveň posunúť hranice kreativity. 

Možno prevádzkujete kopírovacie služby 
a chcete vybudovať nové možnosti 
príjmov tým, že svojim zákazníkom 
ponúknete niečo naviac.

Alebo pracujete v malej firme a chcete 
ľahkým a optimálnym spôsobom vyskúšať 
rôzne typy propagačnej tlače, a vzbudiť 
tým záujem vašich zákazníkov.

Táto kompaktná tlačiareň s intuitívnym 
ovládaním bez potreby tlačiarskej 
odbornosti  je ideálnou voľbou pre 
akékoľvek podnikové prostredie.



Riadenie nákladov
Naše cloudové riešenie 
znamená, že môžete ľahko 
sledovať a kontrolovať 
používanie a aplikačné zdroje. 
Má nízke počiatočné náklady 
a jednoduché funkcie. Môžete 
spravovať náklady na tlač, 
pomôcť predchádzať plytvaniu 
a obmedziť alebo zakázať 
prístup. 

Správa jednotlivých aj 
zoskupených zariadení 
Softvér uniFLOW Online** 
sníma, archivuje a zdieľa 
informácie, takže môžete 
centralizovať kontrolu nad 
všetkými pracovnými postupmi 
pre dokumenty a uľahčiť 
spoluprácu. 

Automatické aktualizácie 
online softvéru vám poskytujú 
flexibilitu a šetria čas, aby ste 
sa mohli zamerať na iné 
príležitosti rastu svojho 
podniku. Diaľková diagnostika 
a podpora vám pomáhajú 
znižovať náklady tým, že 
skracujú prestoje a manuálne 
procesy. Vďaka používaniu 
systému imageWARE 
Management Console máte 
k dispozícii centrálny riadiaci 
bod pre skupinu vašich 
zariadení po celom svete. 

Trvalá udržateľnosť
Efektívne využívanie energie, 
preukázaná možnosť 
znižovania odpadu a režim 
spánku, keď sa tlačiareň 
nepoužíva, robia z tlačiarne 
imagePRESS C170 Series trvalo 
udržateľnú voľbu.

INTELIGENTNEJŠIA,  
AKO SI MYSLÍTE
Tlačiareň imagePRESS C170 Series je 
inteligentné riešenie pre všetky potreby 
vášho podniku nabité funkciami, ktoré vám 
zabezpečia efektívnu produkciu. Preberú  
za vás náročnú tlačiarenskú prácu, takže  
sa môžete zamerať na rast svojho podniku.

Zabezpečenie
Potrebujete, aby boli vaše 
obchodné údaje v bezpečí. 
Vďaka štandardne 
poskytovanému softvéru 
uniFLOW Online Express vám 
tlačiareň imagePRESS C170 
Series zabezpečí komplexnú 
online správu tlače pripravenú 
na okamžité používanie. Tá 
umožňuje hladkú spoluprácu 
s vašimi existujúcimi procesmi, 
kontrolu nákladov spojených 
s tlačou a zároveň zaručuje 
lepšie zabezpečenie 
dokumentov – vy tak môžete 
spoľahlivo chrániť svoje údaje aj 
duševné vlastníctvo a zároveň 
zvyšovať produktivitu svojich 
zamestnancov. 
Ak si želáte vyššiu funkcionalitu, 
môžete prejsť na uniFLOW 
Online a budete profitovať 
z kompletného a bezpečného 
softvéru na cloudovú správu 
tlače s možnosťou tlače na 
požiadanie.

Mobilita
Mnohé možnosti tlače 
a skenovania odkiaľkoľvek na 
akékoľvek zariadenie Canon, 
ktoré ponúkajú bezpečnú 
mobilnú tlač ad hoc pre vašich 
hostí vrátane nasledovných: 

•  Aplikácia Canon PRINT 
Business* 

• uniFLOW Online**

• Mopria Print Service

•  Funkcia priameho 
pripojenia na zariadenie

Produktivita 
používateľov
Softvér uniFLOW Online** 
zvyšuje produktivitu vytváraním 
na mieru šitých pracovných 
postupov na snímanie, zdieľanie 
a ukladanie digitálnych 
dokumentov. Môžete presne 
sledovať náklady a nastavovať 
pravidlá, automaticky 
vymazávať neuvoľnené úlohy 
a tlačiť len tie materiály, ktoré 
potrebujete. Vyhotovujte presne 
toľko kópií, koľko chcete a kedy 
chcete. Vďaka tlači na 
požiadanie neprodukujete 
odpad a nepotrebujete archív 
na úschovu. Môžete za pochodu 
uskutočňovať dynamické 
kampane s aktualizáciou správ, 
ponukami a akčnými výzvami. 
Vďaka tlačiarni imagePRESS 
C170 Series máte k dispozícii 
spoľahlivé technologické 
riešenie, ktoré vás nesklame, 
a služby eMaintenance 
s prístupom k rýchlej 
proaktívnej podpore vtedy, 
kedy ju potrebujete. 

* (k dispozícii na Google Play a v App Store)
** Funkcia nie je dostupná v štandardnom vybavení.

Typické uplatnenie tlačiarne 
imagePRESS C170 Series 
v zdravotníctve



Jedinečné  
kreatívne formáty
Rozličné dĺžky a hmotnosti 
médií až 1300 mm  
a 350 g/m2

Rýchla  
a responzívna
až 70 strán za minútu 
farebne a 80 strán za 
minútu čiernobielo

Vysokokvalitný 
výstup
Precízna tlač vo  
vysokom rozlíšení

Profesionálne 
schopnosti 
Záverečné úpravy 
s jednoduchým používaním

Líder na trhu
Spoločnosť Canon je značka 
s vyše 80-ročnou tradíciou, ktorej 
dôverujú zákazníci na celom svete. 
Tradičný sortiment imagePRESS 
nás dostal na popredné miesto na 
trhu technológií komplexnej 
digitálnej tlače. Zákazníci sa na nás 
spoliehajú, že poskytneme 
inovácie podopreté 
špecializovanými partnermi pre 
pracovné procesy, a zabezpečíme 
riešenie, ktoré spĺňa vaše 
konkrétne obchodné potreby. 

Nepretržitá servisná 
podpora
Spoločnosť Canon má vedomosti 
a skúsenosti v oblasti najnovšieho 
vývoja v technológii digitálnej tlače, 
ako aj v oblasti médií a aplikácií 
Viac než 4000 servisných expertov 
sa venuje vašim potrebám – 
spoločnosť Canon má globálnu 
databázu opráv, aktualizácií 
a skúseností, ku ktorej má prístup 
každý technik bez ohľadu na svoju 
polohu, s cieľom maximalizovať čas 
prevádzkyschopnosti každého 
zariadenia.

Program podpory  
pre podniky
Spoločnosť Canon poskytuje 
nepretržité podnikové 
poradenstvo a podporu, aby  
sme vám pomohli vyťažiť  
z vašej investície čo najviac. 

TO NAJLEPŠIE  
Z OBOCH SVETOV
Prehľad kľúčových vlastností tlačiarne imagePRESS C170 Series

Konzistentná  
farba
Intuitívna správa farieb  
aj bez predchádzajúcich 
skúseností

 

Mobilná  
tlač
Odkiaľkoľvek, kedykoľvek – 
pre vyššiu produktivitu

Kompaktná
Malé rozmery pre  
stiesnené pracoviská 

Zabezpečené 
a pripojené 
Cloudové ovládanie 
a monitorovanie použitia

PARTNERSTVO 
HODNÉ DÔVERY
Spoločnosť Canon je pre vás dôveryhodným technologickým 
partnerom pre súčasnosť aj budúcnosť. Máte našu plnú podporu 
– pomôžeme vám dosiahnuť maximálny obchodný potenciál.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžeme podporiť vaše podnikanie, obráťte sa na miestneho 
manažéra starostlivosti o zákazníkov.

Typické uplatnenie tlačiarne 
imagePRESS C170 Series 
v službách
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