Persbericht
Scan Laser installeert tweede Océ VarioPrint i300 van
Nederland
De eerste printer die voor Printing on Demand zal worden toegepast
Den Bosch, 1 juni 2015 – Scan Laser in Zaandam heeft de tweede Océ VarioPrint
i300 van Nederland geïnstalleerd. Deze hogesnelheidsprinter is de nieuwste
uitbereiding van het inkjet-portfolio van Canon en de eerste printer die voor Printing
on Demand wordt ingezet. Scan Laser verdubbelt hiermee haar printcapaciteit in
kleur en geeft de afdrukkwaliteit van haar printuitingen een sterke impuls. De Océ
VarioPrint i300 is gebaseerd op innovatieve inkjet-technologie en slaat een brug
tussen conventionele hoogwaardige losblad tonerprinters en rotatie inkjetpersen
op instapniveau.
Scan Laser is één van de eerste Printing on Demand-leveranciers in Nederland en
al jarenlang partner van Canon. “Scan Laser was al in een zeer vroeg stadium
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Océ VarioPrint i300. We willen met
Canon vooroplopen met innovatieve printoplossingen. Deze inkjet-printer gaan we
eerst inzetten voor de productie van opleidingsmateriaal in kleine oplagen. We
beginnen daarmee op houtvrij offset papier en later voegen we andere
papiersoorten toe. De extra capaciteit voor Printing on Demand in kleur is
noodzakelijk, aangezien dit voor ons een belangrijke groeimarkt is”, zegt Frank Tol,
directeur van Scan Laser.
“Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat Scan Laser in onze inkjet-oplossingen heeft
en dat zij met ons heeft samengewerkt aan deze productontwikkeling. Met als
resultaat een uiterst geavanceerde printer, waarmee we bedrijven als Scan Laser
kunnen ondersteunen met innovaties op het gebied van Printing on Demand en
hun marktpositie versterken”, aldus Frank Huigen, Sales Director van Canon
Nederland. “Vanwege de grote productiviteit, stabiliteit, betrouwbaarheid en
bijzonder lage variabele kosten is dit de technologie van de toekomst.”
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De investering in de Océ VarioPrint i300 levert Scan Laser substantiële besparingen
op, doordat het produceren van zwart-wit en kleurenpublicaties efficiënter
verloopt. Door de grotere printcapaciteit is het bovendien mogelijk om te besparen
op kosten als gevolg van overwerk.
- EINDE –
Over Scanlaser
Scanlaser is sinds oprichting in 1983 voorloper geweest in geavanceerde printoplossingen.
De laatste jaren is de focus meer en meer komen te liggen op het professioneel bedienen
van de markt voor uitgevers, opleidingsinstituten en manuals voor industriële klanten.
Voor meer informatie: www.scanlaser.nl

Over Canon
Canon is sinds de oprichting in 1937 een toonaangevend leverancier op het gebied van
Digital Imaging en Informatie Technologie, voor zowel particulieren als bedrijven. De
zakelijke activiteiten van Canon richten zich op twee duidelijk onderscheidende markten:
Business Imaging (producten en diensten op het gebied van printing en document
management voor kantoor- en professionele printomgevingen) en Consumer Imaging
(foto- en videoapparatuur, printers, scanners, faxen en All-in-One’s). Wereldwijd telt
Canon 3 regionale hoofdkantoren (gevestigd in Japan, Amerika en Europa) met in totaal
277 dochterondernemingen. Dagelijks zijn hier meer dan 194.000 werknemers actief. Het
hoofdkantoor van Canon Nederland N.V. is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Meer
informatie over Canon Nederland is te vinden op www.canon.nl.
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