
PŘEKONEJTE SVÉ 
KREATIVNÍ LIMITY
Řada imagePRESS C170 od společnosti  
Canon. S námi dokážete víc ještě jednodušeji.



Rozšiřte své možnosti tisku 
•  Vytvářejte vysoce kvalitní, 

profesionálně působící výtisky

•  Natolik flexibilní, že si snadno  
poradí s jednoduchými 
i náročnějšími požadavky a tiskem 
z externích zařízení

•  Tvořte vše od obchodních 
dokumentů po marketingové 
materiály 

•  Zachovejte konzistentní barvy 
napříč materiály a udržte stálou 
integritu své značky

•  Zajistěte výjimečné interní výtisky 
za nižší náklady a uspějte  
s nimi na trhu

Zvyšte zapojení investorů
•  Spolupracujte s efektivními 

informačními pracovními postupy 

•  Zkombinujte různé typy 
propagační komunikace 
a upoutejte zákazníky

•  Upoutejte pozornost pomocí 
neobvyklých formátů 
a texturovaných médií

•  Vylepšete působení značky  
díky vysoce kvalitnímu tisku

•  Přizpůsobte si tisk a zvyšte  
odezvu  na kampaně

 

Způsob, jakým pracujeme, prochází změnami. Mnoho 
z nás tráví více času online a méně času v kanceláři, 
což vede k menšímu počtu osobních setkání. 
V důsledku tak vysokého procenta času stráveného 
na digitálních kanálech je stále obtížnější oslovovat 
zákazníky. Kreativní a kvalitní tisk však představuje 
efektivní způsob, jak zahájit a vést komunikaci.

Musíte být schopni vytvářet nákladově efektivní 
výtisky, které upoutají pozornost a vyvolají reakci.  
Je pochopitelné, že pokud již pracujete s externími 
partnery, investice do vysoce kvalitní tiskové 
technologie vám nemusí připadat jako správný krok. 
Nyní ale máte na výběr. Investice do tiskárny řady 

imagePRESS C170 od společnosti Canon umožní 
vaší firmě efektivně vytvářet kvalitní materiály 
interně a ušetřit za náklady. Toto univerzální řešení 
nabízí to nejlepší z obou světů: úspornou tiskárnu 
pro každodenní použití, která vám umožní tisknout 
v profesionální kvalitě.

Kombinuje klíčové funkce technologie imagePRESS 
společnosti Canon, jako je konzistentně vysoká 
kvalita tisku, skvělý výkon a osvědčená spolehlivost, 
se známými a jednoduchými prvky oceňované řady 
kancelářských zařízení imageRUNNER ADVANCE.
Věřte si. Nastal čas osvobodit váš obchodní 
potenciál pomocí kreativního využití tisku. 

SILNÁ KOMBINACE: 
FUNKČNOST A KVALITA
Nyní máte k dispozici nespočet příležitostí, jak s pomocí 
tištěných materiálů upoutat pozornost. Přesně proto 
potřebujete digitální tiskárnu, která vám umožní posunout 
hranice vaší kreativity a zároveň se snadno používá. 

SNADNO ZVLÁDNETE 
MNOHEM VÍC
Tiskárna řady imagePRESS C170 naplní všechny vaše tiskové 
potřeby. Toto univerzální multifunkční zařízení se hodí do 
všech podniků. Snadno si poradí s každodenními pracovními 
postupy zpracování dokumentů a zároveň vám umožní 
tisknout vysoce kvalitní marketingové materiály.

Typické využití tiskárny řady 
imagePRESS C170 
v maloobchodním prostředí



V minulosti vám možná tiskové možnosti 
nedovolily realizovat všechny nápady, ale 
tomu je nyní konec. S novou tiskárnou řady 
imagePRESS C170 od společnosti Canon 
proměníte prázdný papír v kreativní 
a poutavé materiály. Stačí stisknout tlačítko 
a můžete tisknout celou řadu materiálů. 
Příručky, zprávy a prezentační materiály, 
vizitky, personalizované reklamní zásilky 
a dokonce i limitované balení na míru – to 
vše na úrovni profesionálních standardů. 
Dosáhnout takových výsledků s jediným 
zařízením nebylo nikdy tak rychlé a snadné. 

Buďte kreativní. Dosáhněte skvělých 
výsledků. 

Díky tiskárně řady imagePRESS C170 můžete 
tvořit výtisky, které upoutají pozornost, zvýší 
zapojení zákazníků a vyvolají reakci. 

Odlište se od konkurence a vynikněte: použijte 
papír s netradičními rozměry a gramáží nebo 
texturovaná média. Zachycujte nové obchodní 
příležitosti pomocí cílenější komunikace.

• Zprávy a prezentace

• Brožury, katalogy a příručky

•  Propagační materiály, včetně  
prodejních míst

• Reklamní zásilky 

• Vizitky a pozvánky

• Kontroly návrhu a makety

• Tisk „bannerů“ a plakátů

• Limitované obaly na míru

Otočte stránku a podívejte se na technologie 
společnosti Canon, díky nimž je tiskárna 
řady imagePRESS C170 tak všestranná.

VLOŽÍTE PAPÍR – 
A MÁTE MOŽNOSTI
Kreativní tisk může být pro vaše publikum velice 
důležitý, ať už jde o firemní prezentaci, nebo 
o reklamní zásilku. Kontakt s výtiskem probudí 
smysly. Odůvodněné přizpůsobení vylepší 
zákaznické prostředí. Tisk podporuje zapojení 
a vytváří hodnotu. 



Dosáhněte profesionální kvality 
tisku bez námahy

• Ostré snímky ve vysokém rozlišení díky 
laseru imagePRESS R-VCSEL 

• Přesná registrace média od začátku do 
konce pro vysoce přesnou kvalitu obrazu 

• Konzistentní kvalita díky technologii 
korekce barev Multi-Density 
Adjustment Technology (DAT) 

•  Integrované profesionální možnosti 
konečných úprav pro kreativní využití

• Jednoduchá správa barev pomocí 
nástroje pro kalibraci barev i1PRO 
zajišťuje konzistenci a kontrolu kvality

Přeměňte prázdný papír 
na poutavé materiály

• Tisk listů dlouhých až 1 300 mm

• Automatický oboustranný tisk na média 
s gramáží až 220 g/m² a manuální 
oboustranný tisk na média s gramáží 
350 g/m²

• Možnosti manipulace s embosovanými 
a texturovanými médii

• Podpora formátů SRA3 a A4 a obálek

•  Variabilní funkce tisku/přizpůsobení dat

Zvyšte efektivitu a zabezpečení 
svého podniku

• Snadná instalace a nastavení

• Multifunkční zařízení se známým 
a intuitivním uživatelským rozhraním 
řady imageRUNNER ADVANCE  
a funkcí dostupného tisku

• Snadná integrace a platforma MEAP 
(Multifunctional Embedded Application 
Platform) 

•  Bezproblémová integrace do cloudu 
a uživatelských pracovních postupů

• Zabezpečení v cloudu pomocí softwaru 
pro správu zařízení uniFLOW Online 
Express (ve standardní verzi; k dispozici 
jsou také vylepšené verze) sleduje 
a kontroluje uživatele, náklady a rozpočty

• Vysoká produktivita s rychlostí tisku až 
70 stran za minutu barevně a 80 stran 
za minutu černobíle a rychlostí 
skenování 240 obrázků za minutu

• Vestavěná ochrana McAfee

Vyberte si pracovní postupy 

• Přizpůsobte si pracovní postupy 
pomocí řady intuitivních ovladačů, 
které vyhoví potřebám vaší firmy:

 –  Canon PDL: Standardní: UFR II, PCL 6 
Volitelné: PostScript 

 – interní nebo externí EFI

JAKÁKOLI FIRMA
 NESPOČET MOŽNOSTÍ 
JEDNO ŘEŠENÍ
Kvalita profesionálního zařízení, snadné použití kancelářské 
tiskárny. Jedno řešení, které vám usnadní práci.

Tiskárna řady imagePRESS C170 poskytuje 
širokou řadu tištěných materiálů na 
vyžádání. Vyznačuje se dokonalou 
kombinací kancelářských funkcí 
a profesionální kvality, která vám pomůže 
reagovat na měnící se obchodní 
požadavky a sebevědomě plnit 
každodenní úkoly.
Jedna jednoduchá tiskárna vám nabízí také 
možnost tisku na delší listy nebo na papír 
s vyšší gramáží, takže můžete posouvat své 
kreativní hranice a dokázat víc. 

Možná pracujete v kreativní agentuře 
a chcete zapůsobit na klienty 
prostřednictvím nových formátů a efektů. 

Nebo jste součástí korporace a chcete 
zjednodušit řetězec komunikace 
a současně posouvat kreativní hranice. 

Možná provozujete kopírovací centrum 
a chcete nabídnout zákazníkům více 
služeb, abyste vytvořili nové zdroje příjmů.

Nebo vlastníte malou firmu a chcete 
vyzkoušet různé typy jednoduchého 
a efektivního tisku propagačních  
materiálů a zaujmout zákazníky.

Tiskárna je kompaktní a intuitivní 
a nevyžaduje žádné znalosti v oblasti 
tisku – takže se skvěle hodí do všech 
firemních prostředí.



Správa nákladů
Naše cloudové řešení umožňuje 
snadné sledování a řízení 
využití a zdrojů. Má nízké 
náklady na spuštění 
a jednoduché funkce. Můžete 
spravovat náklady na tisk, 
měnit nevýhodné procesy 
a omezit přístup. 

Správa zařízení a sítě 
Software uniFLOW Online** 
zachytává, archivuje a sdílí 
informace, takže můžete 
centralizovat řízení všech 
pracovních postupů dokumentů 
a usnadnit spolupráci. 

Automatické aktualizace online 
softwaru vám poskytnou 
flexibilitu a umožní vám 
soustředit se na další příležitosti 
k růstu firmy. Vzdálená 
diagnostika a podpora pomáhají 
snížit náklady, protože omezují 
prostoje a manuální postupy. 
Konzole pro správu imageWARE 
vám nabídne centrální kontrolní 
bod pro všechna vaše zařízení 
po celém světě. 

Udržitelnost
Efektivní využití energie, 
možnost nátisku vedoucí ke 
snížení plýtvání a režim spánku, 
když se tiskárna nepoužívá, činí 
z tiskárny řady imagePRESS 
C170 udržitelnou volbu.

CHYTŘEJŠÍ,  
NEŽ SI MYSLÍTE
Tiskárna řady imagePRESSC170 je vybavena 
mnoha funkcemi pro zajištění efektivní 
produkce a je chytrým řešením, které vyhoví 
všem potřebám vaší firmy. Z tisku se díky ní 
stane hračka, a vy se tak budete moci více 
soustředit na obchodní růst.

Zabezpečení
Vaše firemní data musí zůstat 
v bezpečí. Zásluhou softwaru 
uniFLOW Online Express, který 
je součástí standardní výbavy, 
vám tiskárna řady imagePRESS 
C170 poskytne službu „vše 
v jednom“ pro správu tisku 
online. Dokonale spolupracuje 
s vašimi stávajícími procesy, 
zajišťuje vám kontrolu nad 
náklady spojenými s tiskem, 
vylepšuje zabezpečení 
dokumentů – zabezpečuje vaše 
data a chrání vaše duševní 
vlastnictví – a zvyšuje 
produktivitu zaměstnanců. 

Chcete-li získat další funkce, 
můžete přejít na software 
uniFLOW Online a využít výhod 
kompletního a zabezpečeného 
softwaru pro správu tisku 
z cloudu a na vyžádání.

Mobilita
K dispozici máte spoustu 
možností tisku a skenování 
odkudkoli na jakékoli zařízení 
Canon a zabezpečeného 
mobilního tisku ad hoc pro 
vaše hosty, například: 

•  Aplikace Canon PRINT 
Business* 

• uniFLOW Online**

• Mopria Print Service

•  Funkce přímého  
připojení k zařízení

Uživatelská produktivita
Software uniFLOW Online** 
zvyšuje produktivitu tak, že 
vytvoří přizpůsobené pracovní 
postupy pro snímání, sdílení 
a ukládání digitálních 
dokumentů. Můžete přesně 
sledovat výdaje a nastavit 
pravidla, automaticky odstranit 
neuvolněné úlohy a vytisknout 
pouze ty materiály, které 
potřebujete. Vytvořte kdykoli 
přesný počet kopií, který 
potřebujete. Díky tisku na 
vyžádání nedochází k plýtvání 
a nevzniknou žádné přebytky 
vyžadující uskladnění. Můžete 
zasílat dynamické zprávy, cíle 
a výzvy k akci týkající se vaší 
kampaně. 

S tiskárnou řady imagePRESS 
C170 získáte spolehlivé 
technologické řešení, které vás 
nezklame, a služby 
eMaintenance pro přístup 
k rychlé a proaktivní podpoře. *(k dispozici v obchodech Google Play a App Store)

**Není součástí standardní výbavy

Typické využití tiskárny 
řady imagePRESS C170 
ve zdravotnictví



Jedinečné kreativní 
formáty
Různé délky médií až 
1 300 mm s gramáží  
až do 350 g/m²

Rychlá a pohodlná
Tisk rychlostí až 70 stran  
za minutu barevně  
a až 80 stran za  
minutu černobíle

Vysoce kvalitní 
výstup
Přesný tisk ve  
vysokém rozlišení

Profesionální 
možnosti 
Jednoduché možnosti 
konečných úprav

Jednička na trhu
Společnost Canon je celosvětově 
uznávaná značka s více než 80 lety 
zkušeností. Naše zkušenosti 
s tiskárnami imagePRESS z nás 
učinily jedničku na trhu v oblasti 
komplexních technologií digitálního 
tisku. Zákazníci nám důvěřují, že jim 
poskytneme inovace, které jsou 
také podporovány partnery se 
specializací na pracovní postupy, 
a které zajistí dodání řešení 
splňujících vaše specifické 
obchodní potřeby. 

Nepřetržitá servisní podpora
Společnost Canon má vědomosti 
a odborné znalosti týkající se 
nejnovějších pokroků v oblastech 
technologie digitálního tisku, médií 
a využití. Přes 4 000 servisních 
expertů, kteří vyhoví všem vašim 
požadavkům – společnost Canon 
má globální databázi, která je 
přístupná všem technikům pro 
opravy, aktualizace a zkušenosti bez 
ohledu na jejich lokaci, což přispívá 
k maximalizaci provozuschopnosti 
každého zařízení.

Program na podporu firem
Společnost Canon poskytuje 
průběžné obchodní poradenství 
a podporu, které vám pomohou 
využít vaše investice na maximum. 

TO NEJLEPŠÍ  
Z OBOU SVĚTŮ
Přehled důležitých vlastností tiskárny řady imagePRESS C170

Konzistentní  
barvy
Intuitivní správa barev,  
která nevyžaduje  
předchozí zkušenosti

 

Mobilní tisk
Kdykoli a odkudkoli pro 
vyšší produktivitu

Kompaktní
Malé rozměry pro omezené 
pracovní prostory 

Zabezpečená 
a připojená 
Ovládání a sledování využití 
prostřednictvím cloudu

PARTNERSTVÍ,  
KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Ve společnosti Canon jste našli důvěryhodného technologického 
partnera – teď i do budoucna. Jsme tu, abychom vás podpořili 
při maximalizaci vašeho obchodního potenciálu.

Chcete-li zjistit, jak můžeme podpořit vaše podnikání, obraťte se na svého obchodního manažera.

Typické využití tiskárny řady 
imagePRESS C170 v oboru 
finančních služeb
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