
VERLEG UW 
CREATIEVE GRENZEN
imagePRESS C170-serie van Canon.  
Maakt het gemakkelijker om meer te doen



Breid uw printmogelijkheden uit 
•  Produceer hoogwaardige prints  

die er professioneel uitzien

•  Flexibiliteit om met gemak te voldoen 
aan zowel eenvoudige als complexe 
'walk-up'-behoeften

•  Maak alles, van zakelijke documenten 
tot marketingmateriaal 

•  Gebruik consistente kleuren voor 
merkintegriteit in al uw materialen

•  Produceer intern opvallende prints  
en communiceer sneller tegen lagere 
kosten

Vergroot  
betrokkenheid van 
belanghebbenden
•  Werk efficiënt samen dankzij 

gestroomlijnde informatieworkflows 

•  Combineer verschillende vormen  
van promotie om klanten te bereiken

•  Trek aandacht met nieuwe 
papierformaten en media met structuur

•  Verbeter uw merkervaring met 
hoogwaardige prints

•  Pas uw prints aan om reactie  
op campagnes te stimuleren

 

De manier waarop mensen werken verandert. Veel 
mensen brengen veel minder tijd door op het kantoor, 
hebben minder persoonlijk contact en zijn vele uren 
online. Nu er zo'n groot percentage van de tijd wordt 
doorgebracht op digitale kanalen, wordt het steeds 
moeilijker om de klant te bereiken. Creatief printwerk 
van hoge kwaliteit blijkt een effectieve manier te zijn  
om het gesprek aan te gaan en op gang te houden.

U moet kosteneffectieve prints kunnen maken  
die opvallen en een reactie oproepen. Maar het is 
begrijpelijk dat u misschien wat terughoudend bent om 
te investeren in hoogwaardige printtechnologie als u voor 
de productie al met outsourcingpartners werkt.  
Nu is er een alternatief. Door te investeren in de 
imagePRESS C170-serie van Canon, kan uw bedrijf op 

kosteneffectieve en efficiënte wijze hoogwaardige 
materialen intern produceren. Met deze veelzijdige 
oplossing profiteert u van het beste van twee werelden: 
een zuinige printer voor dagelijks gebruik waarmee u ook 
prints op professioneel niveau kunt maken.

De printer combineert de belangrijkste functies van 
Canon's imagePRESS-technologie - consistent hoge 
printkwaliteit, geweldige prestaties en bewezen 
betrouwbaarheid - met de vertrouwde en 
gebruiksvriendelijke kenmerken van de bekroonde 
imageRUNNER ADVANCE-serie uit de kantooromgeving.

Wees zelfverzekerd. Het is tijd om uw 
bedrijfspotentieel te benutten met creatief  
gebruik van printwerk. 

EEN KRACHTIGE COMBINATIE: 
FUNCTIONALITEIT EN KWALITEIT
Er zijn vandaag talloze mogelijkheden om de aandacht te trekken 
met opvallende geprinte materialen. Daarom hebt u een printer 
nodig waarmee u uw creatieve grenzen kunt verleggen, en die 
ook gebruiksvriendelijk is. 

MAAKT HET GEMAKKELIJKER 
VOOR U OM MEER TE DOEN
De imagePRESS C170-serie is dé oplossing voor al  
uw printbehoeften. Deze veelzijdige multifunctionele  
machine kan in elke organisatie eenvoudig de dagelijkse 
documentworkflows verwerken en bovendien kunt  
u er ook hoogwaardige marketingmaterialen mee printen.

Typische toepassingen van 
de imagePRESS C170-serie 
in een retailomgeving



In het verleden hebt u misschien niet optimaal 
gebruikgemaakt van de mogelijkheden van 
uw printer, maar dat was toen. Met de nieuwe 
imagePRESS C170-serie van Canon kunt u een 
leeg vel papier transformeren in creatief en 
aantrekkelijk marketingmateriaal. Met één 
druk op de knop kunt u verschillende soorten 
materiaal printen. Handleidingen, rapporten  
en presentatiehand-outs, visitekaartjes, 
persoonlijke direct mails en zelfs op maat 
gemaakte verpakkingen in kleine oplagen. 
Alles op een professioneel niveau. Het is nu 
nog sneller en eenvoudiger om meer te doen 
met één apparaat. 

Wees creatief. Lever resultaat 

Met de imagePRESS C170-serie kunt u prints 
maken die aandacht trekken, de betrokkenheid 
van klanten bevorderen en reacties oproepen. 

Wees anders en gebruik bijzondere 
papierformaten, zwaarder papier en 
materiaal met structuur om op te vallen. 
Haal nieuwe klanten binnen met beter 
gerichte communicatie.

• Rapporten en presentaties

• Brochures, catalogi en handleidingen

•  Promotiemateriaal, inclusief Point-of-Sale

• Direct mail 

• Visitekaartjes en uitnodigingen

• Ontwerpmodellen en proefprints

• Banners en posters

•  Op maat gemaakte verpakkingen  
in kleine oplagen

Sla de pagina om en bekijk Canon's 
uiteenlopende technologieën die de 
imagePRESS C170-serie zo veelzijdig maken.

PAPIER ERIN – 
MOGELIJKHEDEN ERUIT
Creatieve prints kunnen het verschil maken voor uw 
doelgroep, of het nu gaat om een interne presentatie of  
om direct mail. Het voelen van een print prikkelt de zintuigen. 
Zinvolle personalisering verbetert de klantbeleving. Prints 
stimuleren betrokkenheid en voegen waarde toe. 



Eenvoudig printen 
met professionele kwaliteit

• Scherpe beelden met hoge resolutie 
dankzij imagePRESS R-VCSEL Laser 

• Nauwkeurige front-to-back registratie  
voor nauwkeurige beeldkwaliteit 

• Consistente kwaliteit met Multi-Density 
Adjustment Technology (DAT) 

•  Professionele, geïntegreerde afwerkingsopties 
voor creatieve toepassingen

• Eenvoudig kleurbeheer met de i1PRO-
kleurkalibratie voor consistentie en 
kwaliteitscontrole

Van leeg papier naar 
aansprekend marketingmateriaal

• Geschikt voor lange vellen tot 1.300 mm

• Automatisch dubbelzijdig printen op media 
tot 220 g/m² en handmatig dubbelzijdig 
printen op media tot 350 g/m²

• Mogelijkheid tot verwerken van media  
met reliëf en structuur

• SRA3- en A4-papierformaten en enveloppen

•  Functies voor printen/personaliseren  
van variabele gegevens

Verhoog uw bedrijfsefficiëntie en - 
beveiliging

• Eenvoudig te plaatsen en in te stellen

• Multifunctionele printer met de vertrouwde 
en intuïtieve gebruikersinterface van 
imageRUNNER ADVANCE en 'walk-up'-
functionaliteit

• Gemakkelijk te integreren; MEAP 
(Multifunctional Embedded Application 
Platform) 

•  Naadloze integratie met de cloud en 
gebruikersworkflows

• Beveiliging in de cloud met uniFLOW Online 
Express-software voor apparaatbeheer  
(als standaard, verbeterde versies ook 
beschikbaar), waarmee gebruikers, kosten 
en budgetten worden bijgehouden  
en beheerd

• Hoge productiviteit met tot 70 pagina's 
per minuut in kleur en 80 pagina's per 
minuut in zwart-wit en 240 beelden per 
minuut scannen

• Geïntegreerde McAfee-bescherming

Keuze van workflows 

• Pas workflows aan met een keuze aan 
intuïtieve controllers die bij uw bedrijf 
passen:

 –  Canon PDL: standaard: UFR II, PCL 6 
optioneel: PostScript 

 – EFI-controller intern of extern

ELK BEDRIJF.  
TALLOZE MOGELIJKHEDEN. 
ÉÉN OPLOSSING
De kwaliteit van een professioneel apparaat, het gebruiksgemak 
van een kantoorprinter. Een oplossing die het gemakkelijk maakt 
om meer te doen.

De imagePRESS C170-serie levert on-
demand verschillende soorten printwerk. 
Het is de perfecte combinatie van 
kantoorfunctionaliteit en professionele 
kwaliteit die u kan helpen aan veranderende 
bedrijfsbehoeften te voldoen en dagelijkse 
taken met vertrouwen aan te pakken.

En omdat u op langere vellen of op 
zwaardere papiersoorten kunt printen, 
kunt u uw creativiteit de vrije loop laten en 
doet u meer met één eenvoudige printer. 

Misschien werkt u bij een creatief bureau 
en wilt u indruk maken op klanten met 
nieuwe indelingen en effecten. 

Of misschien werkt u in een 
bedrijfsomgeving en u wilt de 
communicatieketen vereenvoudigen en 
tegelijkertijd creatieve grenzen verleggen. 

Misschien runt u een copyshop en wilt  
u nieuwe inkomstenstromen genereren 
door uw klanten meer te bieden.

Of misschien hebt u een klein bedrijf en wilt 
u verschillende soorten promotiedrukwerk 
uitproberen om uw klanten op een 
eenvoudige en gestroomlijnde manier  
te bereiken.

Compact en intuïtief in het gebruik, zonder 
dat er expertise op het gebied van printen 
nodig is: ideaal in iedere bedrijfsomgeving.



Kostenbeheer
Met onze cloudgebaseerde 
oplossing kunt u eenvoudig  
het gebruik en de 
toepassingsbronnen bijhouden 
en beheren. Deze oplossing  
heeft lage opstartkosten en 
eenvoudige functies. U kunt de 
printkosten beheren, verspillende 
handelingen aanpassen en de 
toegang beperken. 

Apparaat- en 
printerparkbeheer 
uniFLOW Online** legt informatie 
vast en archiveert en deelt het, 
zodat u de controle over alle 
documentworkflows kunt 
centraliseren en samenwerking 
eenvoudiger kunt maken. 

Automatische updates van de 
online software bieden u 
flexibiliteit en geven u meer tijd 
om u te concentreren op andere 
zakelijke groeimogelijkheden. 
Diagnose en ondersteuning op 
afstand helpen uw kosten te 
verlagen door uitvaltijd en 
handmatige processen te 
verminderen. Met behulp van 
imageWARE Management 
Console hebt u een centraal 
controlepunt voor uw hele 
apparatenpark wereldwijd. 

Duurzaamheid
Dankzij het efficiënte 
energieverbruik, een 
proefprintmogelijkheid om 
verspilling te verminderen en 
de slaapstand voor wanneer  
de printer niet in gebruik is,  
is de imagePRESS C170-serie  
een duurzame keuze.

SLIMMER  
DAN U DENKT
De imagePRESS C170-serie is de slimme 
oplossing voor al uw zakelijke behoeften, 
boordevol functies voor een efficiënte 
productie. Kies voor moeiteloos printen 
zodat u zich kunt richten op het stimuleren 
van de groei van uw bedrijf.

Beveiliging
Uw bedrijfsgegevens moeten 
veilig zijn. Dankzij uniFLOW 
Online Express als standaard 
biedt de imagePRESS C170-serie 
u een All-in-One, kant-en-klare 
online printbeheerservice. Deze 
service werkt naadloos samen 
met uw bestaande processen, 
beheerst de printgerelateerde 
kosten, biedt verbeterde 
documentbeveiliging – om  
uw gegevens en intellectuele 
eigendom te beschermen – en 
verbetert de productiviteit van 
uw medewerkers. 
Voor extra functionaliteit kunt  
u overstappen op uniFLOW 
Online en profiteren van een 
complete en veilige 
cloudprintmanagementsoftware 
met on-demand printen.

Mobiliteit
Vele opties om overal en op elk 
Canon-apparaat te printen en 
scannen, en om ad-hoc en 
beveiligd mobiel printen voor 
gasten mogelijk te maken, 
waaronder: 

•  Canon PRINT Business-app* 

• uniFLOW Online**

• Mopria Print Service

•  De functie voor directe 
verbinding op het apparaat

Gebruikersproductiviteit
uniFLOW Online** verhoogt de 
productiviteit door aangepaste 
workflows te maken voor het 
vastleggen, delen en opslaan van 
digitale documenten. U kunt 
nauwkeurig kosten bijhouden  
en huisregels instellen, niet-
vrijgegeven opdrachten 
automatisch verwijderen en 
alleen het marketingmateriaal 
printen dat u nodig hebt. 
Produceer wanneer u maar wilt 
het gewenste aantal exemplaren. 
Met on-demand printen is er 
geen verspilling en is er geen 
voorraad om op te slaan.  
U kunt dynamische campagnes 
uitvoeren en berichten, incentives 
en call-to-actions bijwerken 
terwijl u onderweg bent. 
Met de imagePRESS C170-serie 
beschikt u over een betrouwbare 
technologie die u niet in de steek 
laat en over eMaintenance-
services voor snelle, proactieve 
ondersteuning wanneer u die 
nodig hebt. 

*beschikbaar in Google Play en de App Store+
**Niet beschikbaar als standaard

Typische toepassingen van 
de imagePRESS C170-serie 
voor de gezondheidszorg



Unieke,  
creatieve formats
Verschillende mediaformaten 
tot 1.300 mm en gewichten 
tot 350 g/m²

Snel  
en responsief
tot 70 pagina's per minuut 
in kleur en 80 pagina's  
per minuut in zwart-wit

Hoge  
printkwaliteit
Nauwkeurig printen  
met hoge resolutie

Professionele 
mogelijkheden 
Gebruiksvriendelijke 
afwerking

Een marktleider
Canon is een wereldwijd vertrouwd 
merk met meer dan 80 jaar 
ervaring. De ontwikkeling van 
imagePRESS heeft Canon tot 
marktleider gemaakt op het gebied 
van end-to-end printtechnologieën. 
Klanten vertrouwen erop dat 
Canon innovaties levert die  
ook worden ondersteund  
door gespecialiseerde 
technologiepartners, om te  
zorgen voor een oplossing die  
aan uw specifieke 
bedrijfsbehoeften voldoet. 

Voortdurende service-
ondersteuning
Canon bezit kennis en expertise 
op het gebied van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied  
van printtechnologie, media en 
toepassingen. Meer dan 4.000 
service-experts staan ter 
beschikking. Canon beschikt over 
een wereldwijde database die 
toegankelijk is voor alle technici 
voor oplossingen, updates en 
ervaringen, ongeacht de locatie, 
om de beschikbaarheid van elk 
apparaat te maximaliseren.

Bedrijfsondersteunings-
programma
Canon biedt doorlopend advies 
en ondersteuning om u te helpen 
optimaal rendement te halen uit 
uw investering. 

HET BESTE  
VAN TWEE WERELDEN
De belangrijkste functies van de imagePRESS C170-serie in één oogopslag

Consistente 
kleurweergave
Intuïtief kleurbeheer,  
geen ervaring nodig

 

Mobiel  
printen
Altijd en overal een  
hogere productiviteit

Compact
Beperkte oppervlakte voor 
in kleinere werkruimten 

Veilig  
en online 
Cloudgebaseerde  
controle en gebruiksbeheer

EEN PARTNER  
WAAROP U KUNT VERTROUWEN
Met Canon hebt u een betrouwbare technologiepartner,  
nu en in de toekomst Bij Canon helpen we u alles uit uw 
bedrijfspotentieel te halen.

Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over hoe Canon uw bedrijf 
kan ondersteunen

Typische toepassingen van de 
imagePRESS C170-serie voor 
de financiële dienstverlening
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