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Kleur kan zoveel meer doen dan het uiterlijk van uw document verbeteren. 
Het kan u helpen uw zakelijke doelen te bereiken. Door het toevoegen van kleur trekt u het 
oog van de kijker naar waar u zijn aandacht wilt – dus kunt u elke pagina van uw document 
zijn werk sneller en effectiever laten doen. De DocuTech 155/180 Steunkleursystemen 
vergroten die kans met het op hoge snelheid afdruk ken in zwart met één steunkleur. Het 
resultaat? Meer reacties en nieuwe aanvragen.

Behaal resultaat. 
Voor een vergelijkbare prijs als een zwart-wit 
printer, geeft het Xerox DocuTech 155/180 
Steunkleursystemen u de kracht en de 
flexibiliteit van hoogwaardige applicaties. 
Of u nu bestaande documenten meer tot 
leven brengt of het beste haalt uit nieuwe, 
een steunkleur op de juiste plaats maakt 
ze effectiever dan ooit tevoren. Om niet te 
spreken over het hogere rendement  
op uw investering.

Leid het oog. 
Zwart-wit mist de impact van een applicatie 
met kleur. Het document laat niet zien welke 
informatie het belangrijkste is.

Full colour is zeker mooi, maar het gebruikt 
nog steeds geen kleurstrategie om de aan-
dacht van de lezer op één punt te vestigen.

Zie het verschil. 
Een steunkleur maakt uw belangrijke punten – 
prijzen, kortingen, enz. – meteen duidelijk. 
Het laat de lezer ook zijn aandacht vestigen 
op een belangrijke boodschap – zorg dat de 
uiterste datum, waarschuwingsetiketten  
of instructies opvallen op de pagina.

Voeg één kleur toe –  
Verveelvoudig de kracht.



DocuTech 180 steunkleurprinterDocuTech 155/180 steunkleurprinter

Eén kleur motiveert. 
Door het toevoegen van één enkele kleur  
kunt u de lezerservaring verbeteren. Door  
het oog te leiden naar wat u wilt, wanneer  
u dat wilt, kunt u de lezer motiveren om:

• Het product te kopen wat u wilt dat 
ze kopen door een geweldige prijs te 
benadrukken, of een tijdelijke korting 

• Sneller te betalen door de nadruk te 
leggen op een openstaand bedrag of  
een betaaldatum op een factuur

• Sneller te reageren door de urgentie 
van uw boodschap te markeren

• Het antwoord sneller te zien in trai-
ningsmateriaal en de essentie van uw 
boodschap meteen te zien

• Iets te onthouden zoals uw merk, uw 
producten, uw contactinformatie, en meer

Voor veel applicaties is full colour niet zo 
krachtig als één enkele, goedgeplaatste 
kleur. U kunt meer impact krijgen met een 
document in zwart met één steunkleur dan 
uit full colour – tegen een betere prijs.

Eén kleur breekt door. 
Elke dag krijgen we duizenden boodschap-
pen over ons heen. Advertenties, facturen, 
be rich ten, posters, verkoopfolders, boekjes, 
brochures en andere dingen die onze aan-
dacht vragen. Diegene die dat lukt zijn 
strategisch doordacht en onweerstaanbaar 
uitgevoerd. Een steunkleur geeft u de  
mogelijkheid om:

• Uw boodschap te laten opvallen en de 
aandacht te laten krijgen die het verdient

• Het makkelijk te maken voor de lezer om 
zich te richten op belangrijke informatie

Eén kleur vergroot 
mogelijkheden. 
De Docutech 155/180 Steun kleur systemen 
zijn gewoon de snelste losblad printers 
met steunkleur ter wereld. Ze geven u de 
kracht van productieniveau snelheid en 
productiviteit. Met één systeem kunt u uw 
applicaties, kansen, en winst vergroten. En 
u kunt de flexibiliteit en kracht van de Xerox 
FreeFlow® softwarecollectie toepassen om 
uw workflow aan te vullen en te verbeteren. 
Dat is de kracht van Xerox steunkleur.

Of u nu afdrukt in zwart/wit of in zwart met één steunkleur, de 
Xerox steunkleursystemen zijn 's werelds snelste losse vellen 
steunkleurprinters. 



Steunkleursystemen  
met DocuTech kracht.

Grote kracht komt van binnenuit. Met het hoogwaardige DocuTech systeem als basis, 
hebben we machines gebouwd die u een grotere verwerkingskracht geven dan ooit te 
voren. Afdrukken met 155/180 pagina’s per minuut, snelheid zal nooit een probleem zijn. 
Hechten, inbinden, invoegen en grote uitlegopties geven u de afwerkmogelijkheden waar 
u voorheen alleen maar van durfde te dromen.

A

Krachtige software die  
past bij uw workflow.
De kracht van FreeFlow Print Server software, 
gecombineerd met de DocuTech Steun kleur-
systemen, geeft u ongekende controle over  
het systeem en printopdrachten.

• Een krachtige server voor efficiënte 
bediening

• Mogelijkheid om te RIPpen, printen en 
programmeren – allemaal tegelijkertijd

• Een supermoderne processor die zo krachtig 
is dat deze zelfs de meest complexe op-
drach ten in de meest veeleisende productie-
omgevingen aankan

B

Accepteer meer opdrachten  
in meer formaten.
De Steunkleursystemen kunnen opdrachten 
aan die binnenkomen via:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Channel: Bus en Tag

• Ingebouwde ondersteuning voor Adobe® 
PostScript® Level 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, 
TIFF, PPML, RDO en ASCII

• Ingebouwde ondersteuning voor LCDS, 
IPDS (optioneel)

• Geïntegreerde FreeFlow onderdelen:  
FreeFlow Variable Information Suite,  
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (optioneel)

C

Geweldige resultaten  
door een combinatie van  
twee afdruktechnieken.
De Steunkleursystemen berusten op 
twee beeldverwerkingstechnieken – een 
xerografisch gedeelte uitgerust met een 
laserbeeldverwerkingssysteem voor zwart, 
en een LED systeem voor de steunkleur. De 
zwart/wit-beelden en kleurenbeelden worden 
in één keer opgebouwd op de afdrukband en 
met volledige printersnelheid overgedragen 
op het papier.

Resolutie:

• 600 x 2.400 dpi voor zwart

• 600 x 600 dpi voor kleur
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De snelheid die u nodig heeft. De steunkleursystemen zijn leverbaar in snelheden van 
155 of 180 afdrukken per minuut. Naarmate de behoeften van uw bedrijf veranderen  
en toenemen, kunt u de snelheid later makkelijk verhogen door een upgrade naar hogere 
printsnelheden op uw locatie te laten uitvoeren. We bieden ook twee configuraties met 
verschillende afwerkingsopties.

D

Voeg een nieuwe kleur toe  
voor nog meer impact.
Het wisselen van kleur gaat eenvoudig 
door het vervangen van de volledige 
steunkleur behuizing. Het is ontzettend 
snel en makkelijk om de impact van blauw, 
cyaan, rood, kardinaalrood, magenta, violet, 
groen, marineblauw of geel toe te voegen 
aan uw zwart-wit documenten. Met een 
papierloze automatische aanpassing van 
de afdrukkwaliteit bent u verzekerd van een 
uitstekende en consistente afdrukkwaliteit.

E

Constante kwaliteit  
die bekijks heeft. 
Met het SmartPress™ -beeldoverdracht-
systeem bent u verzekerd van de kwaliteit van 
het beeld in de steunkleur. In dit contactloze 
beeldverwerkingsproces wordt een tonerwolk 
blootgesteld aan de geladen afdrukband, 
hiermee wordt potentiële schade aan de 
afdruk band voorkomen en de afdrukkwaliteit 
verbeterd.

F

Op afstand scannen of niet  
scannen. De keuze is aan u. 
Dankzij de optionele FreeFlow makeready 
module voorziet u het systeem van krachtige 
scan en pre-press functies. De scan oplossing 
past naadloos in uw workflow en biedt 
flexi be le opmaakmogelijkheden en buiten-
ge wo ne beeldkwaliteit met 600 x 600 dpi 
voor kleuren en zwart-wit scannen, met een 
outputresolutie welke tot 1200 x 1200 dpi 
geïnterpoleerd wordt. 

Welke afwerk- en inbindopties u ook kiest, de DocuTech Steun kleur-
systemen gebruiken dezelfde krachtige en veelzijdige techno logie 
voor documenten in twee kleuren van een hoge kwaliteit op een 
breed scala aan papier.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor extra third-party mogelijkheden.

De DocuTech® steunkleurprinter. 
Uw behoeftes – uw configuratie.

Gemaakt voor succes. Hechten en inbinden draait om het toevoegen van waarde. 
Met de configuratie met volautomatisch inbindsysteem haalt u legio mogelijkheden 
in huis om unieke documenten te creëren die opvallen terwijl u tegelijk uw 
workflowprocessen verbetert.
A

Laat opdrachten ononderbroken 
door lopen met maximale invoer.
Grotere capaciteit per lade en efficiente 
invoeropties zorgen dat u blijft werken.

Capaciteit:
(80 g/m2)

• Lade 1: capaciteit van 1.100 vel

• Lade 2: capaciteit van 600 vel 

• Lade 3: 2.600 vel

•  Lade 4: 550 vel 
(alleen invoegen met inschietmodule)

• Lade 5: 2.600 vel

Roll feed opties:

• Roll feed opties van andere leveranciers 
worden ondersteund via Level 1 Digital 
Finishing Architecture (DFA). Neem contact 
op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor 
informatie over beschikbaarheid.

B

De papiersoorten die u  
nodig heeft om het werk  
voor elkaar te krijgen.
Soort – Etiketten, tabbladen, zelfkopiërend 
papier, voorgeboord papier, omslagen en 
ander speciaal applicatiemateriaal

Formaat – Van 203 x 254 mm tot 
363 x 432 mm inclusief A4, A3, B4

Gewicht – verwerkbaar papiergewicht 
tussen 60 en 200 g/m2

D

Hechtbinden met extra opties.
De nieuwe hechtmodule hecht 2-70 vel met 
op lengte gesneden hechtdraad, waardoor 
een professionele afwerking ontstaat. 
Het hechten kan op meerdere posities 
plaatsvinden. 

Tapeinbinden passend  
bij uw behoeftes.
Met een capaciteit van 15 tot 25 vel en een 
grote selectie aan tape-kleuren (zwart, blauw, 
rood, grijs, of wit, met 400 A4 inbindingen per 
taperol), geeft tape-inbinden uw applicaties 
meer waarde, impact en kwaliteit.

C

Meer manieren om de  
resultaten op te stapelen.
De inbind afwerkoptie wordt standaard 
geleverd met een 3000-vel, 80 g/m2 uitleg-
tafel. Maar dat is slechts het begin. U kunt 
optionele uitlegtafels kiezen, waaronder:

• 5.000 vel uitlegtafel

• Extra 5.000 vel uitlegtafel beschikbaar

Voegt waarde en verscheiden
heid toe aan uw documenten.
Met de invoegeenheid met 2 laden kunt 
kleuren omslagen toevoegen en inschieten –  
dit verbetert de productiviteit omdat hand-
matig invoegen na het afdrukken niet meer 
nodig is en u in-line kunt afwerken.

E

Xerox DocuTech Steunkleursystemen 
Hechting-/Inbindconfiguratie



Zorg voor resultaat in uw voordeel. Wat uw specialiteit ook is, flexibele oplossingen 
geven u de mogelijkheid om meer kansen te benutten als ze zich voordoen. Met een  
snelle uitlegconfiguratie, kunt u meer soorten opdrachten aan dan ooit tevoren.
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*Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor extra third-party afwerkmogelijkheden.

A

Laat opdrachten ononderbroken 
door lopen met maximale invoer.
Grotere capaciteit per lade en ononderbroken 
invoeropties zorgen dat u blijft werken.

Capaciteit:
(80 g/m2)

• Lade 1: capaciteit van 1.100 vel

• Lade 2: capaciteit van 600 vel 

Roll feed opties:

• Laden 3 en 4 (grote papierladen):  
2.600 vel elk (optioneel)

• Roll feed opties van andere leveranciers 
worden ondersteund via Niveau 1 Digital 
Finishing Architecture. Neem contact op 
met uw Xerox-vertegenwoordiger voor 
informatie over beschikbaarheid.

B

De papiersoorten die u  
nodig heeft om het werk  
voor elkaar te krijgen.
Soort – Etiketten, tabbladen, zelfkopiërend 
papier, voorgeboord papier, omslagen en 
ander speciaal applicatiemateriaal

Formaat – Van 203 x 254 mm tot 
363 x 432 mm inclusief A4, A3, B4

178 mm x 254 mm enablement kit

Gewicht – verwerkbaar papiergewicht 
tussen 60 en 200 g/m2

C

Meer afwerkopties dan ooit.
Het basissysteem bestaat onder andere uit 
twee grote uitlegtafels (standaard) – elk 
met een capaciteit van 2.500 vel (80 g/m2). 
Er kunnen maximaal twee extra modules 
worden geplaatst. Per module neemt de 
invoer- en uitvoercapaciteit met 2.500 vel toe.

Op zoek naar meer afwerkflexibiliteit?  
Kijk naar onze uitgebreide mogelijkheden.*

Xerox DocuTech Steunkleursystemen
Configuratie Grote Uitlegeenheid

De DocuTech Steunkleurprinte



Een exacte mix van toon
aangevende technologieën. 
De nieuwe Xerox DocuTech Steun kleur-
systemen combineren de technologie van  
de toonaangevende productieprinters 
van Xerox voor afdrukken in zwart/wit 
met een geheel nieuw afdruksysteem 
voor kleur. Er worden twee aparte, maar 
volledig geintegreerde overdrachtsystemen 
gecombineerd om tot 180 pagina’s per 
minuut te drukken met een duty cycle van 
6 miljoen afdrukken per maand. Deze hoge 
productiviteit wordt aangedreven door een 
gepatenteerd proces om zwart en kleur in  
een keer op te bouwen op de afdrukband – 
wat een productieniveau uitvoer betekent 
voor zwart/wit-beelden en voor beelden 
in zwart met één steunkleur. Er is nooit 
een vertraging bij het afdrukken van een 
steunkleur of afdrukken op zwaarder papier.

Het ligt allemaal binnen handbereik. Het toevoegen van Xerox kwaliteit, snelheid, 
opties en service aan een nieuwe lijn van applicaties lijkt misschien een duur voorstel. 
Maar dat is het niet. Het toevoegen van steunkleur is betaalbaarder dan u denkt.  
En wat betreft rendement op uw investering is het gewoon een koopje.

Er gaat een wereld aan  
mogelijkheden voor u open.



Het meeste uit kleur halen. 
De Xerox DocuTech Steunkleursystemen 
brengen de kosten van kleur dichter bij die 
van zwart/wit dan u zou denken. De unieke 
gebruikte technologie maken steunkleur tot 
een geweldige mogelijkheid. U krijgt:

• Geweldige productiviteit voor de snelle 
afhandeling van grote opdrachten op 
productieniveau

• Effectievere documenten met een 
steunkleur, met als gevolg meer tevreden 
en meer trouwe klanten

• Breder assortiment applicaties zoals 
persoonsgerichte inhoud middels variabele 
gegevens.

• Productiecapaciteit voor complexe 
docu menten waarin kleurintegratie, 
kleuren omslagen, tabbladen, verschil-
len de papiervarianten en uiteenlopende 
mogelijk heden voor nabewerking worden 
toegepast.

De snelheid om de  
concurrentie voor te blijven.
De Xerox DocuTech Steunkleursystemen 
zijn verkrijgbaar in twee snelheden – 155 
of 180 pagina’s per minuut. De uitgebreide 
afwerkopties zijn ook beschikbaar in 155 en 
180 ppm. Begin dus met de snelheid die u nu 
nodig heeft en ga desgewenst daarna over 
op een hogere snelheid via een een vou dige 
upgrade op uw locatie.

Kies uw kleur.
De DocuTech Steunkleursystemen geven 
u de keus uit zwarte plus blauwe, cyaan, 
rode, kardinaalrode, marineblauwe, violette, 
groene, magenta of gele standaardtoners.

Eigen kleuren.
Niet alle applicaties kunnen worden afge-
han deld met standaard kleuren. Sommige 
klanten komen bij u op zoek naar een  
kleur die past bij hun merk. Xerox op-maat-
gemaakte steunkleur zijn ontworpen om aan 
deze vraag te voldoen. Welke tint u ook nodig 
heeft, wij werken met u samen om een kleur 
te maken die voldoet aan de eisen van uw 
klant – en boven hun verwachtingen uitstijgt.

Voeg een nieuwe kleur toe  
voor nog meer impact.
Het verwisselen van kleurmodules kan 
niet makkelijker. De modules zijn zo 
ontworpen dat uw medewerkers ze snel en 
eenvoudig kunnen vervangen. Rol gewoon 
de kleurmodule naar de machine, open de 
behuizing en verwissel de module. Dat is alles. 
En als u meer kleuren begint te gebruiken, 
kunt u die net zo makkelijk verwisselen en 
daardoor de applicaties en opdrachten 
uitbreiden. Of u nu in zwart/wit of met een 
steunkleur afdrukt, het steunkleursysteem 
drukt op topsnelheid. 



Elk systeem dat we ontwikkelen 
verbetert uw workflow. 
Het Xerox DocuTech steunkleursysteem 
werkt samen met de Xerox FreeFlow  Digital 
Workflow Collection – een groeiende 
collectie workflow producten – om naad-
loos in te passen in uw workflow. Met de 
producten van FreeFlow die zijn ontwik-
keld volgens open standaarden kunt u uw 
workflow opti maliseren en daardoor een 
betere door stroom van uw printopdrachten 
realiseren. FreeFlow producten helpen pas-
sende workflow oplos singen te maken voor 
output- en processmanagement voor zowel 
de kantooromgevingen als commerciele druk-
kerijen. FreeFlow integreert en werkt op basis 
van open standaarden samen met diverse 
andere software van bekende Xerox-namen 
zoals VIPP, tot aan software en afwerkings-
apparaten van meer dan 100 Xerox Business 
Partners.

Uw proces. Onze kracht.
De DocuTech Steunkleursystemen geven u de 
kracht en flexibiliteit van de Xerox FreeFlow 
Print Server. FreeFlow draait op de nieuwste 
processortechnologie die zo krachtig is dat 
deze zelfs de meest complexe opdrachten 
en de meest veel eisende productie-
omgevingen aankan. U kunt het gebruiken 
om 250 aanpasbare afdrukwachtrijen 
te maken om apdrachten efficiënter te 
groeperen en beheren. U kunt kenmerken 
toewijzen aan wachtrijen om krachtige, 
tijdbesparende functies uit te voeren en zelfs 
opdrachtparameters op te heffen zonder 
ingrijpen door de operator – en u kiest de 
datastromen die u vandaag nodig heeft, in 
de wetenschap dat u mogelijkheden kunt 
toevoegen als u ze nodig heeft. FreeFlow 
verbetert ook uw afdrukmogelijkheden met:

• Op aanwezige bronnen gebaseerde 
planning zorgt ervoor dat de hulpmiddelen 
die nodig zijn voor het afdrukken aanwezig  
zijn voordat de opdracht wordt ingepland

• Programmering op paginaniveau past 
specifieke pragrammering toe op elke 
pagina van een opdracht – waardoor de 
operator totale controle heeft, zelfs bij  
de meest complexe opdrachten

• Workflow op afstand maakt beheer 
op afstand van elk aantal op FreeFlow 
gebaseerde printers en web-gebaseerd 
beheer van opdrachten vanaf elke pc ter 
wereld mogelijk

• RIP tijdens afdrukken houdt uw proces 
draaiende

• Opdrachten doorsturen naar andere 
printers teneinde de productie over alle 
printers te verdelen, of eenvoudig uit te 
kunnen wijken.

Variabel afdrukken, grafieken, 
beelden en gegevens met  
strategische kleur.
Variabel printen wordt nu standaard aan ge-
boden. En het is makkelijk en kosteneffectief 
om aan uw aanbiedingen toe te voegen 
met de Steunkleursystemen en de FreeFlow 
Variable Information (VI) Suite. De FreeFlow 
VI Suite geeft u alle hulpmiddelen die u 
nodig heeft om variabele grafieken, beelden 
en gegevens aan uw documenten toe 
te voegen binnen uw geoptimaliseerde 
workflow. Het eindresultaat is hoogwaardig 
marketingmateriaal voor optimale en effec-
tieve communicatie met de lezer van het 
document. Met de FreeFlow VI Suite workflow 
kunt u een optimale doorstroom en efficiency 
verwachten woor al uw VI-applicaties. 

De DocuTech Steunkleursystemen openen de deuren naar mogelijkheden. 
Voeg steunkleur, variabele informatie-afdrukken, een scala aan paginabeschrijvingstalen 
en afwerkingsopties toe en zie hoe uw horizon zich uitbreidt. De Xerox FreeFlow Digital 
Workflow Collection maakt het allemaal mogelijk om uw workflow processen te verbeteren.

Breid uw aanbiedingen uit en  
vergroot uw productiviteit.



Ga de uitdaging aan.
Om tegemoet te komen aan de behoeftes 
van productie-omgevingen, moeten uw af-
druk oplossingen klaar en betrouwbaar zijn –  
elke keer als u ze nodig heeft. De nieuwe 
technologie van de Steunkleursystemen  
geeft ze een uitstekende betrouwbaarheid 
en een maximale beschikbaarheid om te 
voldoen aan de eisen van uw bedrijf.

Markeerkwaliteit.
Ons voor digitale verwerking geopti maliseer-
de papier en speciale afdrukmaterialen zijn 
specifiek ontwikkeld voor de Xerox DocuTech 
155/180 Steunkleursystemen om u uit-
muntende productiviteit, superieure betrouw-
baarheid en ongeëvenaarde flexibiliteit te 
kunnen bieden. 

Met onze ruime keuze aan papier en speciale 
afdrukmaterialen, gewichten en formaten, 
hebt u de mogelijkheid uw applicaties 
individueel aan te passen en belangrijke 
boodschappen te markeren op materialen 
als lidmaatschapkaarten, nieuwsbrieven, 
verslagen en handleidingen.

Met onze Xerox DocuTech 
155/180 Steun kleur systemen, 
Xerox Materialen,  
en uw ver beelding, zijn de 
mogelijk heden eindeloos.
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moeten gaan van het milieu. En onze lange toonaangevende rol op milieugebied heeft 
ons geleerd dat wat goed is voor het milieu ook goed is voor bedrijven en onze klanten.

Ontworpen met het milieu in het achterhoofd.
De Xerox DocuTech Steunkleursystemen:

• Verminder de hoeveelheid afval en het energieverbruik door te recyclen

• Gebruik energiespaarstanden of zet de printer volledig uit om energie te besparen

• Gebruiken verbruiksmaterialen die door de gebruiker kunnen worden vervangen  
en worden geretourneerd aan Xerox voor hergebruik

• Papierbesparing door gebruik van kringlooppapier, printmateriaal op verzoek  
en scannen van documenten als elektronisch bestand

Xerox en ons milieu:  
maak ons groen.

www.xerox.com


