ATRAMENTY
LUCIA JAKOŚĆ
I WYDAJNOŚĆ
Dlaczego warto wybierać
oryginalne atramenty Canon
do wielkoformatowych drukarek
Canon imagePROGRAF.

See the bigger picture

Seria imagePROGRAF PRO

DOSKONAŁY ATRAMENT
POZWALA WYDOBYĆ
W DRUKU TO CO
NAJLEPSZE
Od ponad 5 000 lat farby i atramenty
są używane by uchwycić piękno, światło
i barwę w fascynujących obrazach.
Dziś, jedyna różnica polega na tym,
że atrament nanoszony jest na papier przez
głowicę drukującą, a nie pędzel malarza.
Canon zrewolucjonizował głowice drukujące
w wielkoformatowych drukarkach
atramentowych wprowadzając technologię
Bubble Jet, która pozwala nanosić na papier
mikrokropelki atramentu. Jednakże,
aby zapewnić pełną niuansów kolorystykę
i precyzyjne odwzorowanie detali potrzebny
jest wysokiej jakości atrament.

Zaawansowana technologia zastosowana
w wielkoformatowych drukarkach
imagePROGRAF zapewnia ostrość
odwzorowania i bogactwo szczegółów
— lecz tylko wówczas, gdy stosowane są
oryginalne atramenty Canon.

Oryginalne atramenty Canon zostały
opracowane w naszych laboratoriach
specjalnie dla naszych drukarek.
Współpracują one w doskonałej harmonii,
by sprostać potrzebom rynku poligraficznego
i usługowego druku – zapewniając w każdej
realizowanej pracy olśniewające odwzorowanie
barw, doskonałą jakość obrazu i precyzję linii.

W naszych atramentach stosujemy jedynie
gwarantowane, najwyższej jakości surowce
i unikalne receptury w optymalnych
warunkach produkcyjnych. Jednocześnie,
poprzez procesy testowe zapewniamy spójną
wysoką jakość, na której możesz polegać.
Drukarki z serii imagePROGRAF PRO,
TX, TM oraz TA wykorzystują odporne
na promieniowanie UV pigmentowe
atramenty, które zachowują nawet 100-letnią
trwałość bez zauważalnego blednięcia
wydruku. Powstające wydruki są odporne
na wilgoć i deszcz, dzięki czemu idealnie
sprawdzą się przykuwając uwagę
na rozmaitych outdoorowych instalacjach.

ELIKSIR INTENSYWNEGO WYDRUKU
Atramenty LUCIA TD dla serii
image-PROGRAF TX oraz TM
Pięciokolorowe pigmentowe atramenty
dla serii drukarek TX, TM oraz TA - cyan,
żółty, magenta, czarny i matowy czarny –
zostały specjalnie opracowane do druku
na wodoodpornych i niepowlekanych
papierach. Zapewniają one nie tylko
wierność kolorystyki i miękkie przejścia
tonalne, lecz także odporność wydruków
na czynniki pogodowe.
Atramenty wyglądają też doskonale
na niepowlekanych papierach, gdyż pigment
pozostaje na powierzchni mediów.
Dodatkowo, wysoki poziom napięcia
powierzchniowego czarnego matowego
atramentu zapobiega spływaniu kropli
po papierze, co zapewnia możliwość
właściwego odwzorowania drobnych linii,
ich wyrazistość, a także ostrość tekstu.
W przypadku stosowania nieoryginalnych
atramentów linie na wydruku mogą być
rozmyte i postrzępione.
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Atrament spływa:
Linia rozmywa się.

Atrament
nie spływa: linia
pozostaje ostra.

WSZYSTKO ZALEŻY OD GAMY KOLORYSTYCZNEJ
Atramenty
LUCIA PRO dla serii
imagePROGRAF PRO
Pigmentowe atramenty Canon
LUCIA PRO są idealne do druku
z najwyższą jakością fotografii
i prac artystycznych.
Duża dynamika barw umożliwia
uzyskanie szczególnie szerokiej
gamy kolorystycznej
pozwalającej ujawnić niuanse
detali — szczególnie
w ciemnych obszarach.

System atramentów Lucia
PRO składa się 11 kolorów
i czynnika Chroma Optimiser.
11 kolorów atramentu - cyan,
magenta, żółty, cyan foto,
magenta foto, szary, szary
foto, czerwony, niebieski,
czarny i matowy czarny –
opracowano, by spełniały
najwyższe kryteria jakościowe.

Dodatkowo, Chroma Optimiser
zwiększa gładkość powierzchni
poprawiając jednolitość
połysku i wyrazistość obrazu,
Czynnik Chroma Optimiser
daje przezroczyste wykończenie a także obniża rozpraszanie się
światła na powierzchni druku.
wypełniające drobne
przestrzenie pomiędzy

Chroma Optimiser
Bliższe ułożenie pigment
w mikrokapsułkach
zapewnia większą
gęstość [intensywność]
druku i poprawia
jakość obrazu.

Papier błyszczący /
półbłyszczący

poszczególnymi kroplami
atramentu i tworzące równą
powierzchnię. Zapobiega on
też brązowieniu wydruku,
a ponadto działa jako ‘katalizator‘,
poprawiający efekt wizualny
druku i zwiększający odporność
powierzchni na zarysowania.

Papier błyszczący /
półbłyszczący

Chroma Optimiser tworzy cienką
warstwę na atramencie poprawiając
jakość obrazu – podkreśla
intensywność kolorystyki
szczególnie ciemnych obszarów
i czarnych partii obrazu.

ZALETY ORYGINALNYCH
ATRAMENTÓW CANON
Żadnych kompromisów
w zakresie jakości.
Nieoryginalne atramenty nie były testowane
przez Canon, nie masz więc żadnej pewności
co do końcowego rezultatu, jaki zapewnią.
Potencjalne problemy
to nie tylko niska jakość druku i niewłaściwa
kolorystyka, lecz także słaba jakość
i przeciekanie zasobników z atramentem,
co może doprowadzić do niewłaściwego
działania drukarki.
Niezależnie od tego czy produkujesz banery,
oznakowania, plakaty, drukujesz fotografie
czy grafikę artystyczną bądź rysunki
techniczne, możesz w pełni korzystać
ze wszystkich zalet wielkoformatowych
drukarek Canon imagePROGRAF,
gdy korzystasz z nich w połączeniu
z oryginalnymi atramentami Canon.
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ODKRYWAJ
TO CO ORYGINALNE
Seria imagePROGRAF TX

Seria imagePROGRAF TA

Seria imagePROGRAF TM

Seria imagePROGRAF PRO

Wybieraj oryginalne atramenty Canon –
a zawsze będziesz w bezpiecznych rękach.
Kupuj atrament od niezawodnych dostawców,
zwracając uwagę czy opakowanie
ma unikalny zmieniający kolor hologram.
Hologram umieszczany na wszystkich
opakowaniach Canon wygląda na złoty,
gdy patrzy się na niego od frontu,
zaś po przechyleniu w poziomie zmienia
kolor na ciemnozielony.
Rozmyte obrazy i opakowania słabej jakości
także mogą wskazywać, że masz w ręku
podrabiany atrament.
Przyjrzyj się z bliska
hologramowi.
Czy kolor zmienia się,
gdy patrzysz na hologram
pod różnym kątem?
Jeśli nie, to nie jest
to oryginalny atrament
Canon.

ZALETY ORYGINALNYCH
ATRAMENTÓW CANON
PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH CECH

• PRODUKOWANE PRZEZ CANON
• DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU
• TESTOWANE I ZAAPROBOWANE PRZEZ CANON
• GWARANCJA DLA DRUKAREK CANON
• ROZLEGŁA GAMA KOLORYSTYCZNA
• CZERŃ O WYSOKIM NASYCENIU
• WSPANIAŁE ODWZOROWANIE SZCZEGÓŁÓW
I WYRAZISTOŚĆ DRUKU
• IMPONUJĄCA EKSPRESJA TONALNA
• ZAPOBIEGANIE EFEKTOWI BRĄZOWANIA
• WYSOKI I JEDNORODNY POŁYSK
• REALISTYCZNA FAKTURA POWIERZCHNI
• WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
• ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚWIATŁA
• POPRAWIONE ODWZOROWANIE CZERWIENI
• ODPORNOŚĆ NA RÓŻNE WARUNKI POGODOWE
• WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA
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