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UWOLNIJ 
POTENCJAŁ 
DRUKU



ODKRYJ NOWY ŚWIAT
Océ Colorado 1640, pierwsza 
wielkoformatowa drukarka Canon 
wykorzystująca technologię UVgel, 
zapewnia niezrównaną wydajność 
obsługi druku z roli. Wymaga ona 
jedynie minimalnych zabiegów 
konserwacyjnych oferując wyjątkową 
jakość druku na szerokiej gamie 
mediów.



Grafika prezentacyjna: 
zmieniający się krajobraz

ODKRYJ NOWY ŚWIAT

Wielkoformatowa grafika 
prezentacyjna - oferując 
najszerszy wachlarz śmiałych 
pomysłów i największych idei 
- stanowi jeden z najbardziej 
fascynujących obszarów 
dzisiejszego rynku druku. 

Jednakże ten szybko 
zmieniający się rynek 
niezmiennie stawia nowe 
wyzwania. Przy rosnącej 
ilości wydruków i stale 
rozszerzających się obszarach 
zastosowań druku, obsługiwane 
nakłady są coraz wyższe. 
Jednocześnie, dostawcy usług 
druku są pod stałą presją coraz 
krótszych terminów realizacji 
zleceń. 

Aby pozostawać 
na czele i wyprzedzać 
konkurencję, odkryj model 
Océ Colorado 1640, pierwszą 
produkcyjną 64” drukarkę.



W przeszłości, niezależnie 
od wybranego procesu druku 
z podawaniem mediów z roli, 
pojawiały się różnorodne problemy 
związane z wydajnością, jakością, 
wszechstronnością zastosowań  
czy też kosztami obsługi.  
Dlatego też sięgnęliśmy  
do naszego rozległego  
doświadczenia i wiedzy  
eksperckiej, aby pomóc  
końcowym użytkownikom  
i znaleźć sposób  
przezwyciężenia rozmaitych  
ograniczeń.



Jak to działa: uczynić 
niemożliwe realnym
W unikalnym, opracowanym 
w Canon procesie druku UVgel, 
ciekły atrament przekształca 
się na kropelki żelu w chwili, 
gdy trafia na media. Dzięki 
temu poszczególne krople 
atramentu nie zlewają się 
ze sobą, a drukarka może 
nałożyć większą ilość 
atramentu w mniejszej liczbie 
przebiegów. Oznacza to 
szybszą produkcję. 

Innowacyjny proces separacji 
nałożonego już i utwardzanego 
atramentu zapewnia gładki 
obraz o jednolitej powierzchni, 
którą znacznie łatwiej 
laminować.
 
Wydruki utwardzane światłem 
UV LED są natychmiast suche 
i pozostają bezzapachowe. 
Od razu nadają się do końcowej 
obróbki lub bezpośredniej 
instalacji. 

Żel zapobiega 
koalescencji atramentu 
i sprawia, że w każdym 
przebiegu można 
nałożyć więcej atramentu 
na media, co przyspiesza 
druk. 

Mniejsza ilość atramentu 
nakładana w każdym 
przebiegu, by uniknąć 
jego koalescencji. 



Poza wszelkimi zaletami 
technologii Canon 
UVgel, system drukujący 
Océ Colorado 1640 oferuje 
zautomatyzowane funkcje, 
co sprawia, że jest on 
ponad dwukrotnie szybszy 
od innych drukarek tej klasy 
zapewniając najwyższą 
prędkość druku wynoszącą 
159 m2/godz.

Jedyna drukarka w tej klasie 
z automatycznym podawaniem 
dwóch rolek mediów



Sprostaj każdemu 
terminowi

Konfiguracja z dwiema 
rolami mediów

Opracowany by spełniać 
najwyższe standardy 
i niezwykle wytrzymały system 
drukujący Océ Colorado 1640 
z powodzeniem obsłuży okresy 
nasilonej produkcji. Może być 
stosowany przy każdej skali 
biznesu i produkować wysokie 
nakłady wielkoformatowej grafiki 
z zachowaniem krótkiego czasu 
realizacji, jakiego oczekują 
dzisiejsi klienci. 

Model Océ Colorado 1640 jest 
jedyną drukarką w tej klasie, 
która zapewnia bezpośrednie 
podawanie mediów z dwóch 
roli. Mogą to być media tego 
samego lub różnych typów, 
a przełączanie pomiędzy 
rolami może odbywać się 
automatycznie. Dodatkowo 
za sprawą zastosowanego noża 
klasy przemysłowej, który tnie 
także grubsze media, realizacja 
zróżnicowanych zadań nigdy 
nie była tak prosta i wydajna.

SPECJALNA

PRODUKCYJNA

MAKS. PRĘDKOSĆ

WYSOKA JAKOŚĆ
PODŚWIETLANE MEDIA

WYSOKA PRĘDKOSĆ

PRĘDKOŚĆ
20 m2/godz.
m2/godz.

57 m2/godz.

159 m2/godz.

40 m2/godz.
20 m2/godz.

114 m2/godz.



Trwałe i zapewniające niezmienność barw 
technologicznie zaawansowane atramenty 
Canon UVgel zapewniają natychmiastowo 
wysychające wydruki o doskonałej estetyce, 
szerszej gamie kolorystycznej oraz ostrym 
odwzorowaniu poszczególnych punktów.



Kontrola kroku 
przesuwu mediów

Stałe  
monitorowanie dysz

Zautomatyzowana 
konserwacja

Układ przesuwu mediów 
- Media Step – wykorzystuje 
system optyczny do stałego 
monitorowania przesuwania 
mediów, by dostosować 
wielkość kroków, i by zapobiec 
powstawaniu pasów 
na wydruku.

Na końcu każdego przebiegu 
do każdej dyszy w głowicy 
drukującej wysyłany jest 
niewielki impuls akustyczny. 
Gdy powracające echo 
tego impulsu nie mieści 
się we właściwym zakresie 
częstotliwości, automatycznie 
wykonywane jest działanie 
korygujące, zanim jeszcze 
na wydruku zaczną pojawiać 
się błędy. Minimalizuje to 
straty materiałów i wydruków, 
a także umożliwia realizację 
dłuższych cykli drukowania 
bez dodatkowego nadzoru. 

Codzienna, rutynowa 
konserwacja obsługiwana 
jest automatycznie przez 
drukarkę*. Zapewnia 
to optymalną jakość druku 
bez potrzeby manualnych 
interwencji. 

*Zalecane jest wykonywanie manualnej 
konserwacji raz w miesiącu. Pełna 
procedura zajmuje nie więcej niż 10 minut.



Drukarka Océ Colorado 1640 
pozwala na swobodne 
stosowanie szerokiej gamy 
mediów oraz zróżnicowane 
zastosowania druku.
Zapewnia precyzję 
i jakość niezbędne 
w grafice eksponowanej 
w pomieszczeniach. 
Wydruki charakteryzują 
się trwałością także 
przy zastosowaniach 
zewnętrznych. 
Wszechstronność technologii 
Canon UVgel sprawia, 
że można drukować 
na podłożach cienkich oraz 
wrażliwych na temperaturę.

WYDRUKI DO ZASTOSOWAŃ 
ZEWNĘTZRNYCH

WYDRUKI DO POMIESZCZEŃ

BANERY

ROZWIJANE BANERY

SZEROKIE TAPETY

GRAFIKA NA FLOTY POJAZDÓW

PODŚWIETLANE REKLAMY

PLAKATY DLA POS

WYDRUKI DEKORACYJNE POS i PLAKATY



Niskotemperaturowy 
proces 
Technologia Canon UVgel zapewnia 
niskotemperaturowy proces 
niekorzystający z odparowywania 
rozpuszczalnika, dzięki czemu 
nawet media wrażliwe na wysoką 
temperaturę nie będą ulegały 
odkształceniu. Sprawia to, 
że drukarka Océ Colorado 1640 
doskonale sprawdzi się 
we wszystkich tych zastosowaniach, 
które wymagają geometrycznej 
precyzji, jak np. tapety ścienne 
czy też niskobudżetowe aplikacje 
oparte na tańszych mediach 
o niewielkiej grubości. 

Atrament bez wody 
Atramenty Canon UVgel 
nie zawierają wody. Przyczynia 
się to do lepszego zachowania 
wymiarów, gdyż eliminuje problemy 
związane z nadmierną chłonnością 
wody niektórych rodzajów mediów. 

Trwałość
Trwałość utwardzanym światłem 
LED obrazów drukowanych 
w technologii Canon UVgel 
sprawia, że doskonale sprawdzą 
się one także w zastosowaniach 
zewnętrznych. Wykończone 
wydruki wykazują się znaczną 
odpornością na światło UV poza 
pomieszczeniami, są odporne 
na ścieranie, a także pozwalają 
na mycie a nawet szorowanie.
 

Bezwonne wydruki
Po utwardzeniu atrament 
Canon UVgel jest bezwonny, można 
więc z powodzeniem stosować 
go w pomieszczeniach, nawet 
w podlegających rygorystycznym 
normom zakładach opieki 
zdrowotnej. 

GRAFIKA WYSTAWOWA WYDRUKI NA PŁÓTNIE

ELASTYCZNE ZNAKI GRAFIKA PODŁOGOWA

DŁUGOTERMINOWE REKLAMY

ZDJĘCIA I GRAFIKA 
ARTYSTYCZNA



Drukarka Océ Colorado 1640 
charakteryzuje się niskimi 
kosztami bieżącej obsługi 
– nawet o 40%* niższym 
zużyciem atramentu 
i o 1/3 niższymi kosztami 
pracy – co w efekcie oznacza 
szybszy zwrot inwestycji.

*Pomiary laboratoryjne oparte na trzech różnych 
mediach: polimerowym vinylu samoprzylepnym, 
płóciennym banerze oraz polipropylenowej folii.



Poprawiona wydajność 
produkcyjna
Czołowa na rynku prędkość 
produkcyjna systemu 
Océ Colorado 1640 pozwala 
na szybszą realizację zadań 
przez jedno urządzenie drukujące 
i, co istotne, nie powoduje wzrostu 
kosztów personelu. 

Mniejsze zużycie atramentu 
i niższe straty materiałowe 
Technologia Canon UVgel 
przyczynia się do redukcji 
zużycia atramentu nawet o 40%. 
Zastosowana technologia 
akustycznego monitorowania dysz 
także wpływa na obniżenie strat 
atramentu, gdyż eliminuje potrzebę 
testowania sprawności dysz 
poprzez wystrzeliwanie atramentu. 

Uproszczona rutynowa 
konserwacja
Zautomatyzowana konserwacja 
oraz kompensacja dysz w trakcie 
drukowania zmniejszają potrzebę 
wykonywania rutynowych 
konserwacji głowicy drukującej 
przez operatora, dzięki czemu 
ma on czas na inne zadania. 

Możliwość korzystania 
z tańszych mediów 
Niskotemperaturowa technologia 
Canon UVgel, nieodwołująca się 
do odparowywania rozpuszczalnika, 
pozwala pracować z cieńszymi 
i niewrażliwymi na temperaturę 
mediami. Są one z reguły tańsze, 
co przekłada się na obniżenie 
kosztów. 

Gdy proces wymaga 
odparowania 
rozpuszczalnika, media 
muszą być odporne 
na nagrzewanie. 

Niskotemperaturowy 
proces atramentów UVgel 
pozwala na korzystanie 
z tańszych mediów. 



1.  Bardzo wysokie standardy 
w zakresie odporności 
na zarysowania i promienie 
UV. Ograniczone potrzeby 
laminacji.

2.  Gładka i jednorodna 
powierzchnia. Pozwala 
na stosowanie różnorodnych 
trybów laminacji.

3.  Bardzo niski poziom 
lotnych substancji 
organicznych - VOC. 
Możliwe natychmiastowe 
użytkowanie wydruków, 
także w miejscach 
wymagających wysokich 
standardów higieny.

4.  Niskotemperaturowa 
technologia niewymagająca 
odparowywania 
rozpuszczalnika. 
Ograniczone ryzyko 
deformacji nawet 
w przypadku 
cienkich i wrażliwych 
na podwyższoną 
temperaturę mediów. 
Idealne do nachodzących 
na siebie wydruków. 

Proces utwardzania oparty 
o system LED UV emitujący 
niewielkie ilości ciepła 
zapobiega odkształcaniu 
mediów.

Bezprecedensowa 
automatyzacja obsługi 
mediów, między innymi 
przez funkcję podawania 
z dwóch roli nośnika oraz 
zintegrowaną obcinarkę 
klasy przemysłowej.

Uzupełnianie atramentu 
w czasie drukowania 
zapewnia nieprzerwaną 
produkcję.

GŁÓWNE ZALETY



Auto-regulacja kroku 
przesuwu mediów 
zapobiegająca powstawaniu 
pasów.

Kontrolowany system 
zwijania i rozwijania 
dla starannego dostarczania 
realizowanego wydruku. 

Intuicyjny interfejs ekranu 
dotykowego zapewnia 
operatorowi natychmiastowe 
informacje o drukarce 
i statusie zadania. 

Proces druku i utwardzania 
zapewniający gładką 
powierzchnię wydruków 
ułatwiającą laminację.

GŁÓWNE ZALETY



Canon Inc. 
Canon Polska Sp. z o.o. 

ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa,  
tel. 48 22 430 60 00

canon.pl

DRUKOWANIE
Metoda drukowania

Tryby drukowania

 
Rozdzielczość drukowania

Rodzaje atramentu

Kolory atramentu

Opakowania atramentu

 
Głowice drukujące

Automatyczna 
konserwacja 

MEDIA
Szerokość roli

Margines drukowania

Ciężar roli

Średnica roli

Grubość mediów

Liczba roli podawania 
mediów

System odbierania 
zadrukowanych mediów

TECHNOLOGIA
Canon UVgel 

CERTYFIKATY 
DOTYCZĄCE 
ŚRODOWISKA 
I BEZPIECZEŃSTWA 
UŻYTKOWANIA

 
 

INTERFEJS

WYMIARY
Drukarka Szer. X Wys. X Gł.

WAGA
Drukarka 

WARUNKI  
OTOCZENIA
Obsługa drukarki

ZASILANIE
Zużycie energii

Źródło zasilania

CERTYFIKATY
Bezpieczeństwo

Kompatybilność 
elektromagnetyczna

Środowisko

OPROGRAMOWANIE
Obsługiwane RIPy

Piezoelektryczny druk atramentowy 
Canon UVgel

159 m2/godz. Maksymalna prędkość
114 m2/godz. Wysoka prędkość
57 m2/godz. Tryb produkcyjny
40 m2/godz. Tryb wysokiej jakości
20 m2/godz. Tryb specjalny
20 m2/godz. Tryb podświetlanych paneli

Do 1800 dpi

Canon UVgel 355

CMYK

2 x 1 litrowa butelka atramentu 
Zbiornik atramentu można przystosować, 
by mieścił do 2,5 litra atramentu na kolor.
Można uzupełniać atrament w trakcie druku

 
 

Głowica drukująca Canon UVgel 415 
Wysokiej częstotliwości piezoelektryczna 
głowica drukująca z wielkością kropli 
na żądanie (2/kolor) 

Océ PAINT (zintegrowana piezo-akustyczna 
technologia dysz) stałe monitorowanie 
i kompensacja zablokowanych dysz 
podczas drukowania

 
 

 

Eliminuje potrzebę codziennej manualnej 
konserwacji oszczędzając czas operatora 

 

Do 1625 mm

5,3 mm*

Do 50 kg

Do 220 mm

Do 0,8 mm

2 (automatyczne podawanie i przełączanie 
pomiędzy rolami zależnie od użytych mediów) 

Nawijanie od góry lub od dołu, luźno 
lub w sposób ścisły**

Natychmiastowe utwardzanie oraz kontrola 
przyrostu wielkości punktu

 

Niskotemperaturowe utwardzanie 
– odpowiednie dla cienkich i wrażliwych 
na temperaturę mediów

 

 

Wyjątkowa odporność na zarysowania 

Dzięki gładkiej powierzchni druku łatwa 
laminacja folią

Niezwykle precyzyjne odwzorowanie barw 
i spójność kolorystyczna

Bezwonny i natychmiast suchy wydruk

Indoor AgBB (ogólny) 
GREENGUARD GOLD (ogólny dla tapet) 
EN15102 (dekoracyjne obicia ścienne)

Ethernet (100/1000 Mbit/s)

3022 x 1093 x 1310 mm
 

740 kg

18 – 30°C (zalecane 20 – 27°C) 
20–80% RH (bez kondensacji)  
(zalecane 30-60%)

Do 4 kW podczas drukowania

2 wejścia, każde 200-240V +/- 10%,  
50/60 Hz, 16/6 A.

Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 
(LVD) oraz normą IEC 62368-1; CE, TUVGS, 
C-UL-US, RCM, CB

Zgodność z EMC class A (CISPR 32 i część FCC 15)
łącznie z FCC, RCM, ICES – Cetecom

WEEE, RoHS, REACH, CE 

ONYX® Graphics, Caldera

Specyfikacja techniczna
Océ Colorado 1640

* Margines wynosi 11,0 mm, gdy uaktywniona jest funkcja krokowej kontroli mediów (Media Step Control) 
(zalecane dla trybów drukowania do 40 m2/godz. w celu optymalizacji jakości druku) 
** za wyjątkiem przypadku, gdy drugie media wymagają ścisłego nawijania; wówczas niezbędne jest 
działanie operatora. 
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

 
 

 


