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POUŽÍVAT 
VELKOKAPACITNÍ 
LAHVIČKY 
S INKOUSTEM 

2.
KOMPAKTNÍ 

DESIGN
 

Dokážete si představit profesionální 
velkoformátovou tiskárnu umístěnou 

na polici nebo na stole?

 

Nyní můžete. ImagePROGRAF TC-20 
je kompaktní a přináší klíčové funkce 
z větších zařízení do menších prostor 

– v kanceláři nebo doma. 

 

3.
SNADNÁ
OBSLUHA

 

Zbavte se potíží s velkoformátovým 
tiskem pomocí uživatelsky přívětivého 

zařízení. Úplný přístup zepředu znamená 
vyloučení nepohodlné a časově náročné 

údržby, snadné doplňování inkoustu 
a úsporný profil, ať pracujete kdekoli. 

Udržujte své výtisky v pohybu: 
bezhřídelový držák usnadňuje 

nastavení role papíru i v nejmenších 
prostorách, zatímco vestavěný 

automatický podavač minimalizuje 
zásahy při přepínání mezi nekonečným 

papírem a samostatnými listy.

6.
PŘIPRAVENO 

NA HYBRIDNÍ PRÁCI
Domácnost, kancelář, staveniště, 

prodejna – tam všude můžete 
imagePROGRAF TC-20 používat 

ke své každodenní práci.

Důležité je, že zařízení má stejný 
nástroj pro odesílání úloh jako vaše 

kancelářská zařízení imagePROGRAF, 
včetně Direct Print Plus a Free Layout Plus, 

pro bezproblémovou hybridní práci.

 

7.
EKOLOGIE 

V SRDCI
Ať už jste na své cestě k udržitelnosti 
jakkoli daleko, imagePROGRAF TC-20 

vám může pomoci splnit vaše cíle.

Snadno recyklovatelné plastové lahvičky 
s inkoustem a racionální obaly vám 
pomohou snížit množství odpadu 

a zaměřit se na celoživotní emise uhlíku.

4.
VĚTŠÍ LAHVIČKY 

S INKOUSTEM A NÍZKÝMI 
CELKOVÝMI NÁKLADY 

NA VLASTNICTVÍ

 

Velkokapacitní 70ml inkoustové lahvičky
s nízkými celkovými náklady na vlastnictví 

(TCO). ImagePROGRAF TC-20 používá 
specializovaný systém hadiček k dodávání 
inkoustu do tiskové hlavy, což umožňuje 

používat větší lahvičky s inkoustem.

To znamená méně časté doplňování, 
nižší provozní náklady a více času 

stráveného tiskem.

8.
NÍZKÁ SPOTŘEBA

 ENERGIE
Chcete vyzrát na rostoucí 

náklady na energie?
Potřebujete snížit režijní náklady?

ImagePROGRAF TC-20 spotřebuje během 
provozu méně energie než konkurenční 

modely. Ve skutečnosti je to první 
velkoformátová tiskárna Canon, 

která získala hodnocení EPEAT Gold* 
– nejvyšší úroveň akreditace 

udržitelnosti, která je k dispozici 
pro elektronická zařízení.

*EPEAT Gold registrovaná v USA
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1.
VYSOKÁ KVALITA,
DOSTUPNÁ CENA

Veškerá síla vysoce kvalitních tisků 
pigmentovým inkoustem za přijatelnou 

cenu. ImagePROGRAF TC-20 ostře 
reprodukuje vše od technických výkresů 
po marketingové materiály a poskytuje 

profesionální výsledky, na které se můžete 
spolehnout.

Dodejte své vizi výraz živými barvami 
– zařízení používá pigmentový inkoust 

pro všechny barvy. Pracujete i v terénu? 
Kvalitní inkoust znamená ostré linie 

a vaše výtisky zůstanou čitelné 
i při použití zvýrazňovačů 

nebo za nepříznivého počasí. 

5.
UNIVERZÁLNÍ

ImagePROGRAF TC-20 a jeho kompatibilní 
softwarové nástroje – jako je bezplatná 

webová aplikace PosterArtist – usnadňují 
nespecializovaným pracovníkům vytvářet 
profesionální a poutavé plakáty a návrhy 

jen s minimálním zaškolením.

 

 

A nepřetržitý tisk z role i na samostatné 
listy vám umožní hladce vytvářet výtisky 
různých velikostí, včetně výkresů CAD, 

jídelních lístků, poutačů do prodejen apod. 

TISKNOUT 
VE VÝBORNÉ 
KVALITĚ

 

UMOŽŇOVAT 
PLNÝ PŘÍSTUP 
ZEPŘEDU 

PODPOROVAT 
VAŠE CÍLE 
V OBLASTI 
UDRŽITELNOSTI

SNADNO 
TISKNOUT 
NA PAPÍR 
Z ROLE 
I NA ŘEZANÉ 
LISTY

UMOŽŇOVAT 
SNADNOU 
HYBRIDNÍ PRÁCI

ŠETŘIT 
ENERGII
MÍT HODNOCENÍ EPEAT GOLD*

VHODNÁ 
I DO MENŠÍCH 
PROSTOR
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