
“ Jarenlang heb 
ik gedacht dat 
oplossingen 
voor digitaal 
drukwerk mijn 
mogelijkheden 
zouden 
beperken. Is er 
iets veranderd?”

Dit is nu echt een kans om te 
doen wat anderen niet kunnen.
Er wordt wel gedacht dat digitaal drukwerk 
minder mogelijkheden biedt, waardoor u 
uw klanten slechts een beperkt aanbod kunt 
bieden.

Om te beginnen is dit soort drukwerk niet 
beperkt, maar juist anders. Met digitaal 
afdrukken kunt u uw aanbod juist uitbreiden 
en aanpassen aan de veranderingen binnen 
onze sector; met steeds kleinere oplages, 
meer variatie en de vraag naar steeds kortere 
doorlooptijden.

Alles bij elkaar opgeteld, is de oplossing 
duidelijk: de Xerox® iGen® 5 pers.

Unieke combinatie van functies 
en mogelijkheden. 
De Xerox® iGen® 5 is de nieuwste generatie 
van het iGen® platform die de traditie van 
toonaangevende innovaties voortzet, met 
als resultaat de meest productieve digitale 
drukpers ter wereld. De iGen® 5 is het 
allernieuwste op het gebied van uitmuntende 
digitale kleurenproductie van Xerox. Deze 
drukpers heeft krachtige nieuwe functies 
(zoals een optioneel 5e station voor speciale 
toner) om uw mogelijkheden uit te breiden 
zodat u zich optimaal kunt positioneren in de 
veranderende digitale markt. 

Ultieme flexibiliteit voor al  
uw drukwerkopdrachten.
Xerox® iGen® 5 pers



Productievere afwerking.
Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing

Opdrachten zijn er in allerlei soorten en maten. Voor elke opdracht zijn dus unieke opties voor 
prepress, media en afwerking nodig. En als het aantal binnenkomende opdrachten van een 
handjevol per dag groeit naar tientallen of zelfs honderden per dag dankzij de toenemende 
verschuiving naar digitaal drukwerk in kleine oplages, kunt u het zich niet meer permitteren om 
elke opdracht handmatig af te handelen. 

Met Xerox® IntegratedPLUS-afwerking zijn er geen hoog opgeleide prepress-operators meer 
nodig om bestanden aan te passen aan de specificaties van de afwerkmodule. Handmatig 
programmeren van de afwerkmodule is niet meer nodig en de kans op fouten neemt af 
doordat de benodigde parameters (zoals pagina-opmaak, paginavolgorde en schoonsnijden) 
automatisch worden ingesteld zodra een opdracht de workflow binnenkomt. Hiermee komen 
het gemak en de lagere kosten van automatische afwerking beschikbaar voor meerdere 
machines (zowel machines van Xerox® als machines van andere merken dan Xerox® binnen 
dezelfde printshop), zonder dat er meerdere speciale in-line afwerkmodules nodig zijn. Daarbij 
kunt u rekenen op maximale productiviteit doordat de afdrukken met hoge afdruksnelheid naar 
uitlegwagens worden gevoerd, terwijl een aangesloten afwerkmodule ondertussen andere 
opdrachten met hoge snelheid inbindt.

De Xerox® iGen® 5 pers geeft u de kans 
om uw aanbod uit te breiden.
Alleen met de iGen® 5 kunt u de kans grijpen om opdrachten in kleinere oplages te 
produceren met de allerhoogste afdrukkwaliteit, ongeacht of het gaat om processen 
met vier of vijf kleuren. Uiteindelijk betekent flexibiliteit van opdrachten ook zakelijke 
flexibiliteit. En als uw oplossing voor digitaal drukwerk daadwerkelijk flexibel is, kunt 
u altijd op een rendabele manier blijven voldoen aan de klantvraag, die immers van 
dag tot dag kan veranderen. Er is niets belangrijker voor de levensvatbaarheid, de 
continuïteit en het groeipotentieel van uw organisatie.

Transparante toner.
Indrukwekkende speciale afwerkeffecten 

Het 5e station van de iGen 5 pers is ook geschikt 
voor transparante toner, voor decoratieve 
“spot varnish”-effecten. De glanseffecten van 
transparante toner geven een opvallende 
en hoogwaardige uitstraling die digitaal 
afgedrukte materialen net iets meer geven.

Met transparante toner kunt u nog meer 
digitale opdrachten accepteren en duidelijke 
meerwaarde bieden.  

Speciale toners hebben duidelijk 
toegevoegde waarde.
5e kleur

De 5e kleur vergroot uw kleurbereik, zodat u in 
staat bent om substantieel meer van het type 
drukwerkopdrachten te produceren waarnaar 
vandaag de dag veel vraag is. Hiermee kan 
de iGen® 5 bredere kleurafstemming op 
merkkleuren realiseren, zodat digitaal afdrukken 
ook geschikt is voor opdrachten die voorheen 
meestal alleen met offsettechnologie konden 
worden gemaakt. 

Door het toevoegen van oranje, groen of 
blauw inkt aan het kleurenrecept wordt het 
kleurenbereik dramatisch vergroot zodat u 
productiever, nauwkeuriger en consistenter dan 
ooit kunt afdrukken.

Benut grotere kansen
660 mm papierformaat en zware media

Dankzij het grote velformaat van 660 mm van 
de iGen® 5 kunt u op een rendabele manier 
meer opdrachten afdrukken - inclusief unieke 
toepassingen zoals zesluikbrochures, folders 
met luikvouw en direct-mail campagnes die 
opvallen. Dit betekent een hogere productie 
per uur, meer efficiency, minder vellen en 
exclusieve mogelijkheden voor nog meer werk.

Breid uw capaciteit uit met zware media zodat 
u ook point-of-sale, verpakkingen en andere 
opdrachten kunt aannemen waarbij 610µ / 
530 gsm media wordt gebruikt.

De ultieme aanvulling op offset.
Xerox® matte toner 

Matte toner is oorspronkelijk ontwikkeld 
om te kunnen profiteren van de groeiende 
fotomarkt. Maar deze toner heeft nog een 
voordeel. Het maakt van digitaal drukwerk 
de ideale aanvulling op offset-drukwerk. De 
combinatie van matte toner en het ontwerp 
van het beeldverwerkingssysteem maakt de 
Xerox® iGen® 5 de perfecte aanvulling op uw 
bestaande offset-activiteiten. Het gebruik van 
matte toner vergroot uw slaagkansen in enkele 
van de meest uitdagende en snelgroeiende 
markten binnen onze sector, inclusief die van 
fotoproducten. 

Neem vandaag nog contact op met een medewerker van Xerox om een afspraak te maken 
voor een demonstratie. Lees meer over wat de flexibiliteit van onze nieuwe Xerox® iGen® 5 
pers kan betekenen voor uw bedrijf. Ga naar www.xerox.com voor meer informatie.
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