Introductie:
- Mirage Canon Master Edition
- Mirage Canon 8 & 12 Colors Edition
- Mirage Canon Pro Extention
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Mirage Canon Edition

“The
Professional
Printer Driver”

Algemene informatie
Canon Europe, marktleider in imaging-solutions, is een samenwerking
aangegaan met software-ontwikkelaar DINAX GmbH. De organisaties hebben
hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van speciale versies van de DINAX
Mirage printsoftware die zijn geoptimaliseerd voor Canon’s imagePROGRAFassortiment grootformaat printers. De software speelt in op printeisen van
fotografen, ontwerpers en grafisch ondernemers en biedt bovendien een snelle
ROI. Mirage heeft zich de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot de best verkopende
softwareoplossing voor grootformaat printers.
Deze samenwerking tussen Canon en DINAX heeft nu al geleid tot de introductie
van twee Mirage Editions for Canon. Beide geavanceerde oplossingen voor
professioneel printen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruikers van Canon’s
imagePROGRAF-printers. De printsoftware heeft een intuïtieve
gebruikersinterface voor het snel en eenvoudig instellen van
printtaken en biedt meer automatiseringsmogelijkheden
om de printproductie efficiënter te laten verlopen en
kostbare productiefouten te voorkomen.

Algemene informatie
Verspilling minimaliseren
De Mirage Editions for Canon presenteren alle printfuncties en hulpmiddelen
in een duidelijk, intuïtief overzicht op het scherm. De software kan een onbeperkt
aantal afbeeldingen met diverse formaten tegelijk beheren en printen. Daarnaast
wordt automatisch de optimale layout vastgesteld voor de hoogst mogelijke snijen printefficiency om zo verspilling te minimaliseren. Verder ondersteunt de
software alle kleurmodi, waaronder gemengde configuraties als RGB en CMYK,
in een document en genereert het een uiterst nauwkeurige ‘soft proof’ in het
Mirage Preview venster¹.
Twee versies
Canon en DINAX hebben voor het imagePROGRAF-assortiment twee versies
van de software geïntroduceerd. De Mirage 8 & 12 Color Edition for Canon is
ontwikkeld voor 8- en 12-kleuren imagePROGRAF-printers en stelt
gebruikers in staat elk PDF-, JPEG- en TIFF-bestand met
‘drag, drop & print’ te verwerken zonder dat een
hostapplicatie nodig is.

Algemene informatie
Daarnaast is Mirage binnen het pakket zonder extra kosten verkrijgbaar
als plug-in voor gebruik in combinatie met Adobe® Photoshop®, Photoshop®
Elements, Illustrator® en InDesign®. De Mirage Master Edition for Canon breidt
de ondersteuning uit tot alle 5-, 6-, 8- en 12-kleuren imagePROGRAF-modellen
van Canon. Met slechts een licentie ondersteunen beide versies een onbeperkt
aantal printers van verschillende afmetingen.
Professionele ICC-profielen
Tot het overige aanbod behoort de optionele Mirage PRO-Extension. Deze versie
is geschikt voor Canon’s iPF6450 en iPF6400S modellen. Mirage PRO-Extension
maakt het creëren van uiterst professionele ICC-profielen net zo gemakkelijk
als een klik met de muis en gebruikt hierbij de optionele, ingebouwde
spectrofotometer.
¹ Dit is alleen mogelijk als het beeldscherm juist is gekalibreerd en
de bijbehorende, actuele ICC-printerprofielen worden gebruikt.

Algemene informatie
 Professional Printer Driver
 Apple OSX support
 Microsoft Windows support
 32- en 64-bits compatible
 What You See Is What You Get

Algemene informatie
 Eenvoudig in gebruik
 Resulteert in hoogste printkwaliteit
 Geoptimaliseerd voor fotografie en fine-art
 Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements,
Adobe InDesign & Adobe Illustrator plug-ins
 Preview, incl. soft proof
 Automatiseer d.m.v. hotfolders (Droplets)
 RGB en CMYK in één bestand verwerkbaar
 Ongelimiteerd aantal printers te koppelen
 Uitstekend prijsniveau

Algemene informatie
 Open JPEG, TIFF, Illustrator en PDF bestanden d.m.v. ‘drag-n-drop’
zonder de originele applicatie
 Sleep bestanden of mappen (incl. submappen) met verschillende
bestandformaten naar Mirage voor een eenvoudige verwerking
 Verwerk iedere pagina van een multipage PDF als een afzonderlijk
bestand
 Iedere pagina kan afzonderlijk worden geschaald en het aantal kopieën
kan per pagina worden ingesteld
 Vanwege de ingesloten Adobe PDF bibliotheek worden alle PDFbestanden ondersteund met het hoogste postscript niveau

Compatibiliteit
 Mirage Software Canon Master Edition
 Canon iPF510

 Canon iPF8300S

 Canon iPF605

 Canon iPF8400S

 Canon iPF610

 Canon iPF9400S

 Canon iPF650 & iPF655

 Canon iPF5100

 Canon iPF680 & iPF685

 Canon iPF6300 & 6350

 Canon iPF750, iPF755, iPF760 & iPF765

 Canon iPF6400 & iPF6450

 Canon iPF780 & iPF785

 Canon iPF8300

 Canon iPF815 & iPF825

 Canon iPF8400

 Canon iPF6400SE

 Canon iPF9000

 Canon iPF8400SE

 Canon iPF9400

 Canon iPF6300S
 Canon iPF6400S

Compatibiliteit
 Mirage Software Canon 8 & 12 Colors Edition
 Canon iPF6300S
 Canon iPF6400S
 Canon iPF8300S
 Canon iPF8400S
 Canon iPF9400S
 Canon iPF5100
 Canon iPF6300 & 6350
 Canon iPF6400 & iPF6450
 Canon iPF8300
 Canon iPF8400
 Canon iPF9000
 Canon iPF9400

Compatibiliteit
 Mirage Software Canon Pro Extention
 Canon iPF6400S + Fotospectraalmeter (SU-21)
 Canon iPF6450 + Fotospectraalmeter (SU-21)

De Canon Pro Extention is de eenvoudigste manier om,
met één klik, zelf professionele ICC-profielen te maken
met behulp van de ingebouwde fotospectraalmeter.
De gebruiker dient wel te beschikken over de Canon
Master Edition óf de Canon 8 & 12 Colors Edition.

Technische specificaties

Brochures & Internet
 Product Detail Pagina
Meer productinformatie ten aanzien van deze software
vindt u op Canon.nl
 Mirage Canon Edition

klik hier

 Product Brochure
De Nederlandstalige brochure is helaas nog niet
beschikbaar maar wordt spoedig op de product detail
pagina gepubliceerd.

What’s in the box?
 Canon Master Edition
 DVD-rom
 Dongle
 PDF manual

 Canon 8 & 12 Colors Edition
 DVD-rom
 Dongle
 PDF manual

 Canon Pro Extention
 Digitaal verstrekt door middel van
een licentiecode

Prijsinformatie
 Mirage Software
Art.Nr.

Listprijs

 Canon Master Edition

2641V060

€ 495,00

 Canon 8 & 12 Colors Edition

2641V061

€ 445,00

 Canon Pro Extention

2641V062

€ 350,00

Deze prijzen worden vermeld op het prijsblad van de Canon imagePROGRAF.

