Xerox Productie Inkjet Persen
®

Inkjet toegankelijker gemaakt.
Denkt u dat productie inkjet buiten bereik ligt? Zeker niet. Het gat tussen hoogvolume
xerografische drukpersen en offset, is opgevuld met een innovatieve reeks inkjet drukpersen
van Xerox. Elke drukpers is zo ontworpen dat u meer keuzes heeft wanneer het aankomt
op het veranderende pakket van eisen verwerken – en dat met winst.

Losblad Xerografie
Productie van on-mand
opdrachten, voor snelle
doorlooptijden en variabele
afdrukken.

Inkjet Printing
Hoge productiviteit, kosten besparend
en is kampioen voor de hoog volume,
gepersonaliseerde print productie.

Offset Printing
Hoege snelheid, statische
print productieGrote volumes.

Gemiddelde brief/ A4 afdrukken per maand*

TRANSACTIE

BOEKEN / PUBLICATIES

DIRECT MAIL

CATALOGI

KOSTEN

Produceerrekeningen
en overzichtenmet
normaalpapier

Nieuwe strategieën
voor voorraadbeheer

Pas kosten effectief
aan met standaard
wit papier

Verlaag de post- en
papierkosten met
gerichte inhoud

Optimaliseer
runlengtes en
verminder
productie stappen

WAARDE

De voorspelling op korte termijn voor het inkjetvolume is enorm. En met Xerox systemen waarmee u op een
grote verscheidenheid aan media kunt afdrukken voor vele toepassingen. De kans om kosten te verlagen en de waarde
te verhogen is nu groter dan ooit.

Bevorder relaties
door middel van
verbeterde
communicatie

De juistegeproducteerde afdrukken om
vraag en aanbod op
elkaar af te stemmen

Gepersonaliseerde
communicatie
verhoogt reacties

Voeg personalisatie
toe om hogere
response te behalen

Voeg personalisatie
toe om hogere
response percentages
te behalen

4–35M

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (mono)

4–35M

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (color)

®

®

®

U
U

®

4–25M

Xerox Trivor 2400 HF Inkjet Press
®

1.5–5M

Xerox Rialto 900 MP Inkjet Press

750K–3M

Xerox Baltoro HF Inkjet Press

®

®

®

TM

U = Geoptimaliseerd voor niet-gecoate media
C = Geoptimaliseerd voor gecoate media

*Duty cycle kan hoger liggen

COMMERCIEEL PRINT

®

C CU

U
C CU

Wij maken het makkelijk om met
de transformerende kracht van
inkjet tebeginnen.
Iedere inkjet oplossing die we hebben
is ontworpen om operationele
effectiviteit te maximaliseren en
helptu tegelijkertijd om nieuwe
waarde toe te voegen. Onze
drukpersen maken het makkelijk om
te starten en te groeien met inkjet,
dankzij de unieke eigenschappen:

Neemt weinig
ruimte in

Afdrukmateriaal
die u vandaag
gebruikt

Flexibele + schaalbare
oplossingen

Xerox Rialto 900 MP Inkjet Press

Xerox Baltoro HF Inkjet Press
®

Automatisering van
de afdrukkwaliteit

®

TM

®

De veelzijdigheid van vellen -gecoat en
ongecoat- met de economische voordelen
van inkjet, allemaal met een verbluffende
kwaliteit van 1200 x 1200 dpi.

De productiviteit van Roll-feed inkjet met
de operationele eenvoud van losblad digitale
oplossingen.

FULL COLOR op gecoat en ongecoat papier:

Rol naar losblad

losblad inkjet
Snelheid: Tot maximaal 300 afbeeldingen van
A4/brief-formaat per minuut

Geschatte snelheid: Tot 210 voet/min (64 m/min);
Tot 458 afbeeldingen op letterformaat (431 A4) per
minuut

Resolutie: Echte High Definition 1200 x 1200 dpi

Resolutie: 600 x 600 dpi, 2 bit

Mediaformaat: Min: 7.0" x 10.0" (177.8 mm x 254 mm);
Max: 14.33" x 20.5" (364 mm x 520 mm)

Mediaformaat: Min: 8.26" (210 mm) breed;
Max: 9.84" (250 mm) breed

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (mono)
®

®

FULL COLOR op ongecoat papier:

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (color)
®

®

Xerox Trivor 2400 HF Inkjet Press
®

®

Maximale 20" websnelheidvoor uiterste
productiviteit monochrome afdrukken;
schaalbare platformarchitectuur biedt
een gemakkelijke overgang naar kleur.

Maximale capaciteit in een minimale
ecologische footprint- de perfecte balans
tussen kosten, kwaliteit en productiviteit
in één modulair 20" websysteem.

20"- roll-feed leveren near-offset kwaliteit
op normaal offset gecoate media zonder
het gebruik van primers, pre-coatings of
voorbehandelingen.

MONOCHROOM op ongecoat papier:

VOLLEDIG IN KLEUR op ongecoat papier:

FULL COLOR op gecoat papier:

Roll-feed toevoer

Roll-feed toevoer

Roll-feed toevoer

Snelheid: Tot 656 voet/min (200 m/min);
Tot 2863 afbeeldingen letter formaat (2694 A4)
per minuut

Snelheid: Tot 551 voet/min (168 m/min);
Tot 2405 afbeeldingen op letterformaat
(2263 A4) per minuut

Geschatte snelheid: Tot 250 voet / min (76 m / min);
Tot 1090 afbeeldingen op letter formaat(1024 A4)
per minuut

Resolutie: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (optie);
360 x 600 dpi (optie); VHQ-modus (optie)

Resolutie: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (optie);
360 x 600 dpi (optie)

Resolutie: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi

Mediaformaat: 20" (510 mm) baanbreedte,
afdrukbreedte van 477 mm (18,67")

Mediaformaat: 20" (510 mm) baanbreedte,
afdrukbreedte van 477 mm (18,67")

Mediaformaat: 20" (510 mm) rolbreedte; 1867"
(afdrukbreedte); offset gecoat (mat, zijde/satijn,
glans), ongecoat, behandeld met inkjet

Made to Think . We nemen wat is en veranderen dat in wat zal zijn. We stoppen nooit met
innoveren, opnieuw bedenken, bouwen en uitvoeren. Kom meer te weten: xerox.com/inkjet
TM
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