
Xerox® CiPress® 500 
Xerox® CiPress® 325 
Inkjetproductiesystemen
Innovatieve waterloze inkjettechnologie produceert levendige kleuren op 
voordelig gewoon papier.

Xerox® CiPress® 500 
Xerox® CiPress® 325 
Inkjetproductiesystemen
Brochure

TITLE: X_28600_XPIBR-01DE   LANGUAGE: Dutch   DATE: November 20, 2014 10:06 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 12



Met dit waterloze inkjetsysteem kunt u meer opdrachten produceren met een 
consistente, voorspelbare en betrouwbare kwaliteit, uw activiteiten uitbreiden met 
hoogwaardige kleurentoepassingen met een betrouwbare productiviteit en uw 
kosten drukken door voordelig gewoon papier te gebruiken. Het Xerox® CiPress® 500- 
of het Xerox® CiPress® 325-inkjetproductiesysteem biedt u een onderscheidende 
combinatie van flexibele opties voor voordelig gewoon papier, unieke gepatenteerde 
waterloze inkt, robuuste piëzoprintkoptechnologie en een innovatief afdrukproces. 

Verras uw klanten met  
onovertroffen kleurenafdrukken  
op voordelig, onbehandeld  
gewoon papier.
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Verhoog uw prestaties. Verlaag 
uw kosten
Met de Xerox® CiPress® kunt u verbluffende 
resultaten in kleur bereiken op gewoon papier 
dat niet gecoat en niet behandeld is, zoals 
voordelig offsetpapier. 

Onze geavanceerde waterloze inkten  
en rechtstreeks-naar-papier printproces 
levert uitzonderlijke uitvoer op op 
afdrukmateriaal van lichtgewicht 29 g/m² tot 
160 g/m². Dat is ideaal voor uw transactie- en 
transpromodrukwerk, direct mail, catalogi 
en handleidingen waarvoor onbehandeld 
gewoon papier wordt gebruikt.

Enkele voordelen van onze waterloze 
inkjettechnologie:
•	 Het gebruik van voordeliger offsetpapier
•	 Eenvoudiger voorraadbeheer
•	 Het gebruik van licht papier met een 

hogere opbrengst per rol
•	 Geen lange doorlooptijd voor speciaal voor 

inkjet behandeld papier
•	 Vermijd de hoge kosten van 

inkjetbehandelde papiersoorten
•	 Geen verstoring van de bestaande 

toeleveringsketen

Met Xerox® CiPress®-inkjetproductiesystemen 
kunt u uw huidige papiersoorten blijven 
gebruiken – zelfs uw offsetpapier – voor een 
optimale productiviteit, betere doorlooptijd 
en grotere kostenbesparingen.

•	 Lagere toepassings- en papierkosten. 
Doe uw voordeel met voordelige, lichte, 
alternatieve papiersoorten zoals voor 
offsettoepassingen geschikt papier voor 
een groot deel van uw inkjet applicaties en 
bereik toch fantastische resultaten bij een 
optimale productiviteit. Onze inkt trekt niet 
in de papiervezels zoals bij de huidige, op 
water gebaseerde inkjettechnologieën het 
geval is, maar blijft boven op het papier 
liggen, ongeveer zoals toner en offset 
inkten. Met onze gepatenteerde waterloze 
inkt is een hoge verzadiging en dekking 
mogelijk op papier van slechts 29 g/m², 
zonder dat de inkt doorschijnt of door het 
papier gaat. Hierdoor kunt u besparen 
op portokosten of meer vellen in een 
envelop stoppen voor een uitgebreidere, 
persoonlijker marketingboodschap.

•	 Geen voorbedrukte formulieren 
of bijlagen meer nodig. Verlaag uw 
productiekosten door de bijbehorende 
toeleveringskosten voor voorbedrukte 
bijlagen te schrappen, zoals opslag, 
transport, arbeid, veroudering en 
materiaalbehandeling. U kunt zowel 
statische gegevens als variabele gegevens 
in full colour op gewoon ongecoat 
papier afdrukken, bijvoorbeeld facturen, 
afschriften en gepersonaliseerde direct 
mail. 

•	 Hogere productiviteit en 
betrouwbaarheid. Het Xerox®  
CiPress®-systeem, dat zowel voor de  
print- en mailbranche als voor uitgeverijen 
is ontwikkeld, levert betrouwbaarder 
vlakliggende afdrukken. Dit verbetert de 
prestaties van nabewerkingsapparatuur 
en vergroot de efficiëntie, productiviteit 
en beschikbaarheid van uw afwerk-, 
invoeg- en mailingapparatuur. Zelfs 
bij een hoge dekkingsgraad treedt 
aanzienlijk minder of helemaal geen 
krul- en plooivorming op, omdat we in 
ons afdrukproces en onze inkt geen water 
gebruiken.

Het Xerox® CiPress®-
inkjetproductiesysteem bouwt voort 
op onze traditie van innovatie en 
onze sterke aanwezigheid op de 
markt voor rotatieve printers. Als 
multitechnologiebedrijf hebben we 
meer dan 5.000 wetenschappers en 
technici van wereldklasse in dienst die 
voortdurend werken aan uitbreiding 
van de technologieën en oplossingen 
die we onze klanten bieden. In de 
afgelopen tien jaar hebben we een 
assortiment rotatieve oplossingen 
ontwikkeld met snelheden variërend 
van 400 tot 2.052 beelden per 
minuut en sinds 1977 leveren we al 
productieprintercontrollers voor de 
verwerking van variabele gegevens op 
hoge snelheid.
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Onze gepatenteerde waterloze inkt geeft heldere, levendige kleuren en een 
uitstekende afdrukkwaliteit – en dat allemaal op voordelig gewoon papier. 

Verwacht levendige kleurafbeeldingen 
met de Xerox® CiPress® 500  
of de Xerox® CiPress® 325 
Inkjetproductiesystemen.

Onze waterloze inkjettechnologie biedt u 
aanzienlijke voordelen, vooral vergeleken met 
andere inkten op waterbasis en hun print-
processen, waarbij grote hoeveelheden water 
aan het papier moeten worden toegevoegd. 

De voordelen van Xerox® waterloze inkten:

•	 De zekerheid van een hoge 
afdrukkwaliteit. De Xerox® CiPress® 500- 
en 325-inkjetproductiesystemen drukken 
af in een resolutie van 600 x 400 of  
600 x 600 dpi met een breed 
kleurenspectrum voor de meest 
veeleisende toepassingen. De precieze, 
gecontroleerde, voorspelbare puntjes 
behouden hun vorm en produceren zo 

scherpe randen, uitstekend leesbare 
streepjescodes en haarscherpe tekst, 
afbeeldingen en grafische elementen. 
Dankzij onze gepatenteerde closed-loop 
beeldverwerking bent u bij elke opdracht, 
van rol tot rol en maand tot maand, 
zeker van consistente, voorspelbare 
resultaten, zodat u efficiënter kunt werken 
en de servicecontracten (SLA's) met uw 
opdrachtgevers kunt nakomen.

•	 Constante betrouwbaarheid. Onze 
unieke waterloze inkt is een van de 
factoren die de sleutel vormen tot de hoge 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
de Xerox® CiPress®. Onze printkoppen en 

inkt hebben geen last van verdamping, 
de voornaamste oorzaak van verstopte 
en defecte printkoppen. Dankzij onze 
innovatieve technologie zullen de 
printkoppen zelfs nog direct inkt spuiten 
als de inkt wekenlang ongebruikt in de 
printkoppen heeft gezeten, wat betekent 
dat u de printkoppen niet hoeft af te 
sluiten of u zorgen hoeft te maken over 
de tijd dat ze open staan. Dit staat garant 
voor een korte opstarttijd, een grotere 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid, 
minder onderbrekingen en reinigingscycli 
en, ten slotte, een grotere productie en 
capaciteit per ploegendienst.
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Constant voortreffelijke inkt 
We houden ons al twintig jaar  
bezig met de ontwikkeling van 
inkjettechnologie en hebben inmiddels 
duizenden tonnen waterloze inkt 
op harsbasis geproduceerd. Dankzij 
die ervaring hebben wij verstand 
van de schaalvoordelen en precieze 
kwaliteitscontroles die nodig zijn om 
te waarborgen dat ons product niet 
alleen de eerste keer maar telkens 
wanneer u het gebruikt uitstekende 
prestaties levert. U zult zien dat 
onze inktkleuren van batch tot batch 
en maand na maand consistent en 
gelijkmatig zijn, dankzij het stringente 
productieproces van onze inkt.

Xerox® waterloze productie-inkt

Watergedragen inkt

De onderstaande afbeeldingen zijn 10x 
vergrotingen van 75 g/m² offsetpapier.

•	 Eenvoudig te hanteren, verwerken en 
bewaren. Onze waterloze inkt bestaat 
uit droge korreltjes die gemakkelijk in het 
apparaat gaan, vlug smelten en eenvoudig 
kunnen worden bewaard en bijgevuld. U 
hoeft onze inktdrums niet te verplaatsen of 
te recyclen, omdat ze vast zijn ingebouwd. 
U kunt ze ook supersnel navullen terwijl 
het systeem in productie blijft, uit kleinere, 
lichtere en makkelijk te hanteren 10 
kilo-containers. Uw operators worden zo 
verlost van het werken met grote, zware 
vaten of bussen met lastige slangen en 
vieze vloeistoffen, wat de productiviteit en 
beschikbaarheid ten goede komt. Opslag 
is geen probleem, want deze waterloze inkt 
kent geen uiterste houdbaarheidsdatum.

•	 Verspil minder inkt. De geautomatiseerde 
instelling, registratie, uitlijnpatronen en 
reinigingsprocedures besparen u tijd en 
geld en brengen de hoeveelheid inkt- en 
papierafval terug tot een minimum.

•	 Optimalisatie van het inktgebruik. 
Er zijn nu twaalf nieuwe 
keuzemogelijkheden voor inktbeheer 
beschikbaar, variërend van de hoogste 
kwaliteit voor hoogwaardige toepassingen 
tot een inktbesparing van wel 54% 
voor minder veeleisende toepassingen. 
Onmiddellijke flexibiliteit op opdrachtbasis 
helpt de inktkosten te beperken om 
hogere marges te behalen, terwijl voor 
toepassingen als direct mail en catalogi 
nog steeds voor de beste afdrukkwaliteit 
kan worden gekozen. Daarnaast kan de 
krachtige PANTONE editing-functie alle 
geïdentificeerde objecten op elke pagina 
beschermen voor optimale kleur. Dit is 

ideaal voor het behoud van een maximale 
afdrukkwaliteit voor klantlogo's en 
merkidentiteit, terwijl u toch op de rest van 
de pagina minder inkt vebruikt. 

•	 Nieuwe, betere effening. Voor 
toepassingen waarbij extra effenheid 
vereist is, zoals foto's met gezichtstonen, 
tinten of kleurverlopen.

•	 Schatting en bewaking van inkt. 
Schatting van het inktgebruik op basis 
van de dekking is bijzonder onnauwkeurig. 
Met de Xerox® Ink Measuement Press 
Tool kunnen we nauwkeurig vaststellen 
hoeveel inkt er in werkelijkheid is verbruikt 
door het exacte inktverbruik te meten in 
het post-RIP-bestand nadat het volledige 
kleurbeheer is toegepast. Dit levert een 
nauwkeuriger schatting per opdracht op. 
De productiviteit wordt verhoogd met de 
elektronische soft proofing-mogelijkheid 
wat het proefdrukken wegneemt van de 
inkjet pers.

•	 Vector-halftonen printen – 
gepatenteerd inktdruppelbeheer 
en positionering. Bewerk alle vier 
kleurkanalen tegelijk om de positionering 
van de druppels te optimaliseren. 
Verminder 'drop-on-drop' om eerst de 
witte plekken efficiënt te vullen voordat 
er meer inktdruppels boven op elkaar 
worden aangebracht. Dit resulteert in 
een lager inktverbruik met behoud van de 
levendige afdrukkwaliteit op een breed 
gamma aan ongecoate papiersoorten, 
vergelijkbaar met wat je op een offsetpers 
aan papiersoorten kunt verwerken.
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Het afdrukproces van de Xerox® CiPress® 500- en Xerox® CiPress® 
325-inkjetproductiesystemen is robuust maar eenvoudig. Het is gebaseerd 
op rotatief papiertransport, geschikt voor hoge volumes en voorzien van 
nauwkeurige verplaatsings- en temperatuurregelingen met closed loop-bewaking 
voor automatische registratie en correctie van ontbrekende spuitmondjes. Het 
afdrukproces kent een nauwkeurige besturing van de papierverplaatsing en 
temperatuur met een gepatenteerd 'reflex'-proces voor papierbeheer, bewaking en 
correctie van de papierspanning en verplaatsing. Dit systeem staat telkens weer 
garant voor een zeer nauwkeurige pixel-naar-pixel, kleur-naar-kleur-registratie en 
druppelplaatsing, van opdracht tot opdracht en rol tot rol.

Innovatief nieuw afdrukproces

F   Inktkorrels worden gesmolten tot ze vloeibaar 
zijn

G   Gesmolten inkt wordt rechtstreeks op het 
papier gespoten en wordt onmiddellijk hard

H   Afdrukken tweede kant

I  Papier wordt gekoeld

J   Onbedrukte kant naar beneden, beeldverwerk-
ing tweede kant bij retour

K   Intelligente scanbalk scant het papier op 
consistente en gelijkmatige afdrukkwaliteit en 
om ontbrekende spuitmondjes te detecteren

L   Papier wordt op lage temperatuur verwarmd 
door keramische verwarmer

M   Inkt wordt onder druk op het papier gefixeerd

A  Inktkorreltjes worden toegevoerd vanuit drums

B  Invoer van blanco papier in de printer 

C  Papierreiniger verwijdert stof en snippers 

D  Papier wordt verwarmd

E   Afdrukken eerste kant

Xerox® CiPress® Single Engine Duplex (SED)
Dubbelzijdig printen op een beperkt vloeroppervlak
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Nieuw inline Anilox coating-
systeem
Het Megtec inline watergedragen 
coatingsysteem maakt het mogelijk dat 
meerdere lagen vloeistoffen automatisch 
inline kunnen worden toegepast op volle 
snelheid van de machine. Of voor de extra 
waarde van hoogglansuitstraling of de extra 
duurzaamheid en bescherming voor de 
poststroom, de Megtec inline coater maakt 
meer volledig geautomatiseerde en minder 
arbeidsintensieve toepassingen mogelijk 
dan de traditionele offline post-proces 
coatingmethoden.

Nieuw MICR-optionele 
afdrukmodule voor het 
afdrukken van cheques 
Combineer de efficiëntie van het drukken 
van een MICR-lijn met hoge dichtheid met 
het voordeel van volledige kleurendekking 
in één drukgang. Een unieke inline MICR-
inkjetmodule kan worden toegevoegd in 
de fabriek of in een upgrade ter plaatse 
om uw mogelijkheden uit te breiden en uw 
investering te beschermen. De module is 
leverbaar in configuraties van 4-koppen 
en 8-koppen voor A4-afdrukgebieden voor 
het afdrukken van 2-up zakelijke en 12-up 
persoonlijke cheques.

Flexibele configuraties vanaf 
instapniveau tot maximum 
productie
Meerdere configuraties van de Xerox® 

CiPress® 500 of de Xerox® CiPress® 325 
productie-inkjetsystemen stellen klanten 
in staat inkjettechnologie toe te passen 
en een systeem op te zetten dat past bij 
hun productiebehoeften en de indeling 
van hun productievloer om de flow van 
mensen en materialen te maximaliseren. 
Ons nieuwste single-engine-duplexsysteem 
(SED) maakt voordelig dubbelzijdig 
printen in een compacte behuizing 
mogelijk, minimaliseert het formaat en 
de investeringen, maar laat u toch 1.026 
1-up A4-afdrukken per minuut maken. 
De diverse keuzes voor de opzet van een 
twin-engine-duplexsysteem omvatten 
inline, 90 graden of parallel naast elkaar, 
hetzij 'face-to-face' of 'front-to-back'. Met 
de twin-engine-duplex- (TED) configuraties 
kunt u 2.052 2-up A4-afdrukken per 
minuut maken. Dat is nog lang niet alle 
flexibiliteit. U begint met een single-engine 
voor enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken 
en voegt een tweede systeem toe op 
het moment van uw keuze, naargelang 
uw bedrijf groeit. U kunt ook een duplex 
backup mogelijk maken door de Single 
Engine Duplex-kit te installeren in beide 
printers van een twin-configuratie zodat u 
kunt schakelen naar SED of naar één van 
beide printers indien nodig.
A   Xerox® CiPress® 'front-to-back'

B   Xerox® CiPress® inline configuratie 
met MICR-module

C   Xerox® CiPress® 90 graden
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De piëzo-mechanische 'drop-on-demand'-technologie zorgt voor continue 
betrouwbaarheid, duurzaamheid, consistente dichtheid en gelijkmatigheid van 
kleuren voor elke rol, elke week. Deze modulaire printkoppen, waarvan er inmiddels 
meer dan een miljoen zijn gemaakt en geïnstalleerd, gaan lang mee en vragen 
weinig onderhoud, wat meer effectieve afdruktijd per shift oplevert. 

De inkt wordt met 39.000 druppels per seconde afgegeven bij zeer hoge 
papierdoorvoersnelheden van 152 of 100 meter per minuut. Het vierkleurige CMYK-
systeem is voorzien van 56 printkoppen en alle 50.000 spuitmondjes worden 
afzonderlijk beheerd en aangestuurd voor nauwkeurige plaatsing van pixels op 
de pagina. Onze spuitmondjes zijn afstelbaar, d.w.z. de golfvorm, het gedrag en 
de prestaties van elk piëzo-kristal dat een spuitmondje aanstuurt, kunnen met 
software- en procesbesturingen worden gereguleerd. Elk spuitmondje wordt 
afgesteld en gekalibreerd op uniformiteit en consistentie voor een nauwkeurige 
grootte en plaatsing van de druppels. Deze unieke afstelmogelijkheid verlengt ook 
de levensduur van de printkoppen doordat een te lage of te hoge inktafgifte wordt 
bijgesteld tot het juiste genormaliseerde niveau. Alles bij elkaar zorgen deze factoren 
voor een uiterst voorspelbare afdrukkwaliteit en zeer betrouwbare resultaten van rol 
tot rol en maand na maand.

Intelligente printkoppen komen de 
productiviteitsbelofte na.
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Verhoog de beschikbaarheid 
en verlaag uw kosten met 
intelligente automatisering.
Het onderhoud van de printkoppen is 
geautomatiseerd om uw operators tijd en 
werk te besparen. Dit zorgt ook voor een 
langere levensduur van de printkoppen 
en verhoogt de productiviteit en 
beschikbaarheid. 

•	 Automatische reiniging van 
printkoppen. Het reinigingsproces wordt 
robotmatig gestuurd en is binnen enkele 
minuten klaar; er is geen tussenkomst 
van een operator nodig. Het systeem 
detecteert automatisch welke printkoppen 
moeten worden gereinigd en wanneer dat 
moet gebeuren. De hoeveelheid waterloze 
inkt die bij het reinigen verloren gaat, is 
minimaal, wat de hoeveelheid inkt- en 
papierafval vermindert. En omdat de inkt 
veilig en niet giftig is, is er geen speciale 
afvalverwerking vereist.*

•	 Automatische detectie en correctie 
van ontbrekende spuitmondjes. De 
intelligente scanbalk van de Xerox® 
CiPress®-inkjetproductiesystemen 
detecteert ontbrekende spuitmondjes en 
compenseert hier automatisch voor met 
behulp van naastgelegen spuitmondjes 
– zonder het afdrukken te onderbreken, 
in real time en op volle machinesnelheid – 
om ervoor te zorgen dat de afdrukkwaliteit 
consistent blijft. De scanbalk (die ook 
in onze Xerox® iGen4®-perstechnologie 

wordt toegepast) is zo gevoelig dat 
deze één enkel niet goed werkend 
spuitmondje in veel gevallen al detecteert 
en corrigeert voordat het defect voor het 
menselijk oog zichtbaar is. Met de Xerox® 

CiPress®-printer kunt u vertrouwen op ons 
geautomatiseerde closed loop detectie- 
en -correctiesysteem voor betrouwbare 
printkopprestaties. De operator kan 
al deze activiteiten via de grafische 
gebruikersinterface controleren.

Hogere beschikbaarheid = 
hogere productiviteit.
U zult ontdekken dat productiviteit in elk 
onderdeel van het Xerox® CiPress® 

-inkjetproductiesysteem is ingebouwd. 
We hebben een groot aantal processen 
geautomatiseerd om tussenkomst van een 
operator tot een minimum te beperken, 
wat tijd en geld bespaart. Dit heeft 
geleid tot een systeem met een grotere 
beschikbaarheid en meer mogelijkheden 
om een hogere productiviteit te genereren. 
Enkele productiviteitsverhogende kenmerken 
van het Xerox ‘Automate & Simplify’ 
printmanagement concept:

•	 Snelheden van 152 of 100 meter per 
minuut

•	 Grote papierbreedte, 229 mm tot 520 mm

•	 Closed loop bewaking 

•	 Intelligente scanbalk 

•	 Automatisch onderhoud van printkoppen, 
inclusief robotmatig gestuurde reiniging 

•	 Snelle instelling 

•	 Automatische registratie en uitlijning van 
de koppen

•	 Detectie van ontbrekende spuitmondjes 
en automatische correctie zonder 
onderbreking van de productie

•	 Modulaire opbouw voor installatie en 
eenvoudigere, efficiëntere service

•	 Inktoptimalisatie om kwaliteit en kosten 
op de printer te beheren bespaart tijd en 
geld

•	 Geen profilering van papiersoorten vereist

* Controleer de lokale voorschriften voor een juiste afvoer 
van afval. 

Belangrijkste kenmerken 
van onze gepatenteerde 
printkoppen 
•	 Modulair gepatenteerd ontwerp

•	 Ingebouwde intelligentie met in 
niet-vluchtig geheugen (NVM) 
opgeslagen waarden

•	 Meerdere overlappende gebieden 
tot een papierbreedte van 520 mm 

•	 Veertien printkoppen per kleur

•	 Precieze temperatuurregeling

•	 Individueel beheer van alle 
spuitmondjes 

•	 Akoestische en fluïdische 
procesbesturing

•	 Auto-registratie past de 
printkoppositionering voor 
kleur-naar-kleur- en schoon- en-
weerregistratie automatisch in real-
time en zonder onderbreking aan

•	 Eenvoudige printkopvervanging. Onze 
intelligente piëzo-printkoppen vormen een 
duurzame component van het systeem, 
met een lange levensduur, maar wanneer 
ze uiteindelijk toch een keer moeten 
worden vervangen, kan een operator 
dat snel en eenvoudig doen tijdens een 
korte onderbreking van de productie. 
Printkoppen zijn een verbruiksartikel, dus u 
hebt altijd reserves bij de hand.
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De kracht achter de Xerox® CiPress® 500 en Xerox® CiPress® 
325-inkjetproductiesystemen is de Xerox® Freeflow Print Server. De FreeFlow Print 
Server biedt schaalbare RIP's en servers die krachtig genoeg zijn om zelfs uw 
meest complexe opdrachten te verwerken en u het vertrouwen geven dat u uw 
servicecontracten kunt nakomen. Met meer dan 40.000 installaties beschikt de 
FreeFlow Print Server over het erfgoed en de ervaring die u verwacht.

Xerox® FreeFlow® Print Server – Een open 
platform voor oplossingen

•	 Schaalbare RIP, aan te passen aan de 
complexiteit van uw opdrachten en de 
maximumsnelheid van de printer. De 
FreeFlow Print Server, die is ontworpen voor 
schaalbare, parallelle RIP-verwerking op 
meerdere computers, maakt tevens gebruik 
van geïntegreerde cachetechnologieën. 
Met uw keuze van het aantal RIP-
servers profiteert u optimaal van deze 
technologieën. Dankzij de schaalbaarheid 
kunnen de RIP's de complexiteit van 
uw toepassingen aan, zodat u het 
afdruksysteem op maximale snelheid kunt 
laten draaien. 

•	 Flexibiliteit dankzij ondersteuning 
van native gegevensstromen. De 
FreeFlow Print Server ondersteunt native 
gegevensstromen als IPDS, PDF, PostScript® 
en Xerox® VIPP® zonder transformaties 
of tussentijdse gegevensindelingen. 
De ondersteuning van zowel native 
gegevensstromen als parallelle RIP geeft 
u meer controle, zodat u uw workflow 
kunt stroomlijnen en de prestaties kunt 
optimaliseren zonder nadelige gevolgen 
voor de nominale snelheid.

•	 FreeFlow VI Compose: variabele 
gegevens afdrukken in het gewenste 
tempo. De Xerox® FreeFlow® VI Suite, 
met VI Compose, kan uw productiviteit 
bij het afdrukken van gepersonaliseerde 
documenten aanzienlijk verbeteren. VI 
Compose stelt documenten samen met 
behulp van een 'Dynamic Document 
Construction' (DDC)-methode. Dit houdt 
in dat u het document en de bijbehorende 
gegevens en variabelen rechtstreeks naar 
de printer stuurt, zonder enige vooropmaak. 

Hiermee spaart u kostbare netwerkbronnen 
uit, voorkomt u knelpunten en bekort u 
de benodigde tijd voor het afdrukken van 
de opdracht aanzienlijk. Maximaliseer de 
kracht van Xerox® CiPress® printers met 
FreeFlow Print Server en produceer variabele 
opdrachten met een ongeëvenaarde 
snelheid en efficiëntie.

•	 Een betrouwbare, voorspelbare 
omgeving. De FreeFlow Print Server heeft 
zich al 20 jaar bewezen als het gaat om 
het verwerken van variabele gegevens 
en statische toepassingsinhoud. Native 
ondersteuning voor industriestandaarden 
als JDF en JMF maakt dat onze oplossing 
zich naadloos laat integreren in uw huidige 
workflow.

•	 Consistente kleuren waarop u kunt 
vertrouwen. De FreeFlow Print Server is 
voorzien van geavanceerde ingebouwde 
functies voor kleurbeheer, die in alle 
gegevensstromen voor betrouwbare, 
voorspelbare kleurenafdrukken zorgen. 
Xerox® ConfidentColour maakt gebruik 
van bron- en bestemmingsprofielen, 
objectgebaseerd kleurbeheer en rendering 
intents met intelligente closed loop 
kleurcontrole. Al deze automatiseringen 
zorgen voor probleemloze kleuren die 
direct gebruiksklaar zijn en op elke rol, elke 
machine en overal ter wereld consistent zijn. 

•	 Bereik sneller uw bedrijfsdoelstellingen. 
Kies de gewenste workflow. Kies de 
gewenste kracht. De FreeFlow Print Server 
verschaft u de productiviteit die u nodig 
hebt om aan de veeleisende wensen van uw 
klanten te voldoen.
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Groen is de lievelingskleur van deze 
printer.

Milieuvriendelijke kenmerken en onderdelen leggen de nadruk op ecologische 
duurzaamheid en zijn duidelijk aanwezig in de Xerox® CiPress® 500 en Xerox® 
CiPress® 325-inkjetproductiesystemen. 

•	 Veilige, niet-giftige inkt. De Xerox® 
CiPress®-printers gebruiken waterloze inkt 
die veilig en niet giftig is en geen speciale 
afvalverwerking vereist. Wij adviseren u 
voor meer informatie contact op te nemen 
met de lokale overheidsinstanties op het 
gebied van afvalinzameling.

•	 Door INGEDE gecertificeerde 
afdrukken. Onze afdrukken zijn door 
INGEDE (International Association of 
the Deinking Industry) gecertificeerd 
als 'goed te ontinkten'. Dit is de hoogst 
haalbare beoordeling op basis van 
ontinktingsscores van de ERPC (European 
Recovered Paper Council). De Xerox® 
CiPress®-inkjetproductiesystemen zijn de 
enige hoog volume inkjetmachines op 
de markt die deze certificering hebben 
behaald. Dit betekent dat afdrukken van 
Xerox®  CiPress® -printers van wit papier 
weer kunnen worden gerecycled tot wit 
kantoorpapier.

•	 Drogingsvrij ontwerp. 

 –  Omdat in onze inkt en ons afdrukproces 
geen water wordt gebruikt, zijn voor dit 
systeem geen dure, energieverslindende 
drogers nodig.

•	  Het energieverbruik van dit systeem neemt 
niet toe bij een hogere paginadekking. 

•	 Minder gevoelig voor de klimaatregeling 
op de werkvloer. Ons afdrukproces is 
minder gevoelig voor schommelingen in 
temperatuur en luchtvochtigheid. Er is 
nauwelijks of geen acclimatisatie van het 
papier nodig, zodat papier gemakkelijker 
te verwerken is en u flexibeler gebruik kunt 
maken van de beschikbare voorraad.

•	 Herbruikbaarheid van printkoppen. 
Omdat onze printkoppen naar onze hoogste 
maatstaven worden vervaardigd met 
gepatenteerde technieken en duurzame 

roestvrijstalen onderdelen, zijn ze sterk en 
duurzaam en worden ze uiteindelijk naar 
Xerox teruggestuurd voor recycling.

•	 Efficiënt gebruik van papier en inkt. 
De hoeveelheid papier- en inktafval 
wordt tot een minimum teruggebracht 
dankzij efficiënte instelling, registratie, 
uitlijnpatronen en reinigings- en 
onderhoudsprocedures.
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Specificaties voor de Xerox® CiPress® 500- en  
de Xerox® CiPress® 325-productiesystemen

Printer
•	 Afdrukmechanisme: Rotatief, digitaal

•	 Configuraties: single-engine-simplex (SES), 
single-engine-duplex (SED), twin-engine-duplex 
(TED)

•	 Beeldverwerkingstechnologie: Inkjet Drop On 
Demand (DOD)

•	 Inkt: kleurstof CMY, pigment voor K waterloos

 – Capaciteit: 80 kilogram permanente drum 
met bijvulcontainers van 10 kilogram

•	 Uitvoer: 600 x 400 of 600 x 600 dpi

•	 Afdruksnelheid: 152 meter per minuut resp. 100 
meter per minuut

Papierdoorvoer
Papierbreedte 

•	  Pinloos of pingestuurd: 

 – Single-engine-simplex en twin-engine-
duplex 229 mm resp. 520 mm

 – Single-engine-duplex 178 mm tot 241 mm

Afdrukgebied
•	 Pinloos/pingestuurd: beeld van één pagina 

 – Single-engine-simplex en twin-engine-duples 
breedte: 1 pixel tot 495 mm  
Lengte: 165 mm tot 559 mm

 – Single-engine-duplex-breedte: 1 pixel tot  
233 mm de eerste kant, 216 mm voor de 
tweede kant. De lengte blijft hetzelfde op 
165 mm tot 559 mm

•	 Papiersoorten: Pingestuurd, pinloos, 
ongecoat, offset, kringlooppapier, bankpost, 
krantenpapier, lichtgewicht papier 

•	 Papiergewicht: 29 g/m² - 160 g/m² *

•	 Voor- en nabewerking: Apparatuur voor in- of 
uitvoer van het papier maakt geen deel uit 
van het afdruksysteem. Deze apparatuur 
dient afzonderlijk te worden aangeschaft bij 
geautoriseerde Xerox-partners. 

•	 Ondersteuning voor pre/post-apparaat-
configuraties: Rol naar rol, rol naar vouwen, rol 
naar losblad

Xerox® FreeFlow® Print Server
Gegevensstromen 
•	 Adobe ®PostScript® (compatibiliteit met DSC 

vereist)

•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4

•	 Native IPDS™-rendering

•	 Xerox® VIPP®

 – Lijnmodus, databasemodus en native

Xerox® CiPress® MICR-specificaties
•	 MICR-lijn geleverd via vijfde kleurkanaal in de 

Xerox® FreeFlow-printserver DFE

•	 Gegevensstromen – IPDS, Postscript, PDF

•	 Afdruksnelheden 100 en 152 meter per minuut

•	 Afdrukgebied voor MICR-lijn – tot 17 inch, 
ondersteunt 2-up zakelijke cheques en 12-up 
persoonlijke cheques

•	 Signaalsterkte >80 (Canada) conform CPA 
standaard bij 100 m per minuut

•	 Signaalsterkte >50 (V.S.) conform ANS X9.100-20 
op 100 en 152 m per minuut

•	 E13-B en CMC7 fonts 

•	 MICR naar CMYK-registratie +/-0.5 mm

•	 MICR tekenuitlijning aan rand +/- 1/16 inch  
(1,6 mm) te controleren

•	 20–24 lb ongecoat: (ongelijnde en 
voorgedrukte) afdrukmaterialen en controle 
reservevoorraad 

•	 Pinloos of pingestuurd:

•	 MICR-afdrukken ondersteund op upstream 
engine of Twin Engine-systeem

•	 Ondersteunde beveiligingskenmerken: 

 – Microtekst

 – Copy Void Pantograph

 – Original Document Watermark

•	 Verbruiksmaterialen:

 – 2l. fles MICR-inkt

 – 2l. fles Jetfix spoelvloeistof

 – MICR-printkop

Installatieomgeving 
•	 Afmetingen per inkjet afdruksysteem:

 – Breedte: 6.126 mm

 – Diepte: 2.444 mm

 – Hoogte: 2.774 mm

•	 Gewicht:

 – Afdruksysteem (inclusief thermische 
controller en 4 inktdrums): 6.697 kg

•	 Ruimtetemperatuur: 

 – 15,6 °C tot 29,4 °C 

•	 Relatieve luchtvochtigheid:

 – 20% tot 80%

•	 Warmteafgifte: 91.800 BTU/uur

•	 Elektrische vereisten:

 – (1) 380 V – 415 V 75 A 3 fasen 
(1) 380 V – 415 V 100 A 3 fasen

 – Energieverbruik  
Sluimerstand: 14,5 kWh 
In bedrijf: 27 kWh

Snelheid in A4-
afdrukken per minuut

Xerox® CiPress® 
500 Twin 
Engine

Xerox® CiPress® 
325 Twin 
Engine 

Xerox® CiPress® 
500 Single 
Engine Duplex 

Xerox® CiPress® 
325 Single 
Engine Duplex 

Simplex: A4 (210 mm x 297 mm)
Staand A4 (portrait), one-up
Staand A4 (portrait), two-up

513
1.026

333
667

513 325

Duplex: A4 (210 mm x 297 mm)
Staand A4 (portrait), one-up
Staand A4 (portrait), two-up

1.026
2.052

667
1.334

1.026 667

Maximum A4 maandproductie 60M 42M 34M 24M

 * Lichtere en zwaardere papiersoorten en papier met een 
matte coating zijn ook bruikbaar, gezien geslaagde tests 
door Xerox. 

www.xerox.com
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