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Xerox® Colour C75 Press

מכונת הדפוס בצבע Xerox© C75 – מפרטים
רזולוציה

 	2400 x 2400 dpi :הדפסה/צילום
 	 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, :סריקה

600 x 600
 	600, 300, 200, 150 Dot*, :רשת הדפסה 

200 Line Screen*, Stochastic Screen*

טכנולוגיה
יכולת טעינה במהלך פעולה	 
טכנולוגיית רגיסטרציה מתקדמת לבקרה 	 

הדוקה יותר
פרופילי רגיסטרציה מותאמים אישית של הנייר	 
 	 Simplified Image Quality ערכת כלי

)SIQA( Adjustment
 	 Xerox® EA דיו יבש בהמסה איטית
יחידות ניתנות להחלפה ®SMart Kit עבור דיו 	 

יבש, תופים, פיוזר, בקבוק פסולת, סיכות
מניעת קיפול פעיל עבור מדיה כבדת משקל	 

הרשאות נבחרות עבור צבע/
אמנויות גרפיות

 	 Fogra, PANTONE MATCHING הסמכת
 SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE

PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

סורק משולב
סורק צבע	 
סריקת דופלקס )דו-צדדית( מעבר יחיד	 
סריקה למגוון אפשרויות פלט	 
קיבולת של 250 גיליונות	 
עד ipm 200 )צבע ושחור-לבן(	 
מסמכי מקור עד "A3( 11"x17(, במשקלים שבין 	 

38 ג/מ"ר  ל-200 ג/מ"ר, מזין מסמכי דופלקס 
)DADF( אוטומטי

פרודוקטיביות/מהירויות הדפסה
מחזור עבודה : 300,000	 
 	A4/8.5" x 11"

 -A4/76 ppm 8.5” x 11”/ 75 ppm 
)64-176 ג/מ"ר לא מצופה(  

 ppm 51 )177-256 ג/מ"ר לא מצופה(- 
)106-176 ג/מ"ר מצופה(  

 ppm 35 )257-300 ג/מ"ר לא מצופה(- 
)177-300 ג/מ"ר מצופה(  

 	A3/11" x 17"
ppm 39 )64-176 ג/מ"ר לא מצופה(- 
 ppm 25 )177-256 ג/מ"ר לא מצופה(- 

)106-176 ג/מ"ר מצופה(  
 ppm 17 )257-300 ג/מ"ר לא מצופה(- 

)177-300 ג/מ"ר מצופה(  
 	SRA3/12" x 18"

ppm 35 )64-176 ג/מ"ר לא מצופה(- 
 ppm 22 )177-256 ג/מ"ר לא מצופה(- 

)106-176 ג/מ"ר מצופה(  
 ppm 15 )257-300 ג/מ"ר לא מצופה(- 

)177-300 ג/מ"ר מצופה(  

גמישות/משקלי נייר
 מגשים פנימיים 1-3: 550 גיליונות בכל אחד,	 

 18 ליברות נייר דחוס, 80 ליברות כריכה
)64-220 ג/מ"ר( לא מצופה; 28 ליברות נייר 

דחוס, 80 ליברות כריכה )106-220 ג/מ"ר( מצופה
מגש עקיפה: 250 גיליונות, 18 ליברות נייר 	 

 דחוס-100 ליברות כריכה )64-300 ג/מ"ר(
לא מצופה; 28 ליברות נייר דחוס-110 ליברות 

כריכה )106-300 ג/מ"ר( מצופה
 	 ,Documagnet ,נייר מצופה, כבד, שקפים

תוויות, כרטיסיות; כל המגשים מתאימים 
לשימוש בנייר מצופה

פורמט/גדלים של נייר
 גודל נייר מרבי בכל המגשים:	 

13" x 19.2"/SRA3/330 x 488 mm
 שטח תמונת הדפסה מרבי:	 

12.72" x 18.9"/323 x 480 mm
 שטח תמונת צילום מרבי:	 

11.6" x 16.8"/297 x 432 mm
 גודל נייר מינימאלי מגשים 1-3:	 

5.5" x 7.2"/140 x 182 mm
 גודל נייר מינימאלי עקיפה:	 

4" x 5.6"/100 x 148 mm
 	:OHCF גודל נייר מינימאלי 

7.2" x 10"/B5/176 x 250 mm

קיבולת הנייר וטיפול בנייר
1900 גיליונות עד x 19.2"/SRA3 "13 סטנדרטי 	 

דרך שלושה מגשים פנימיים ומגש עקיפה
 קיבולת נייר מרבית: 5900 גיליונות	 

x 19.2" SRA3 "13 דרך מגשים סטנדרטיים 
ושני מזינים בעלי קיבולת גבוהה לנייר בגודל 

חריג )אופציונאלי(
300 ג/מ"ר/110 ליברות נייר מצופה ולא מצופה, 	 

דופלקס אוטומטי )מומלץ שימוש במזין בעל 
קיבולת גבוהה לנייר בגודל חריג(.

אופציות
מזין בעל קיבולת גבוהה	 

 -8.5" x 11"/A4
 2000 גיליונות עד 80 ליברות,- 

כריכה/220 ג/מ"ר
מזין בעל קיבולת גבוהה לנייר בגודל חריג	 

18 ליברות נייר דחוס – 110 ליברות כריכה - 
)64-300 ג/מ"ר( לא מצופה

28 ליברות נייר דחוס – 110 ליברות כריכה - 
)106-200 ג/מ"ר( מצופה

 x 10.5"/184 x 267 mm/B5 "7.25 עד- 
13" x 19.2"/SRA3/330 x 488 mm

 מודול של מגש אחד או שני מגשים:- 
2000 גיליונות או 4000 גיליונות

 -2-OHCF תומך מדיה קטן מצורף
מגש לכידה אופסט	 

הערמה של 500 גיליונות- 
יחידת גימור מתקדמת	 

500 גיליונות מגש עליון- 
3000 גיליונות מגש מערים- 
הידוק במקומות מרובים באמצעות שדכן, - 

נייר מצופה ולא מצופה, עד 50 גיליונות
ניקוב חורים- 

יחידת גימור מקצועית	 
500 גיליונות מגש עליון, 1500 גיליונות - 

מגש מערים
הידוק באמצעות שדכן, נייר מצופה ולא - 

מצופה, עד 50 גיליונות, ניקוב חורים
יחידת גימור יוצרת חוברת עם קיפול כפול - 

ותפר עד 15 גיליונות נייר לא מצופה, 
7 גיליונות במשקל 106-176 ג/מ"ר נייר 

מצופה, 5 גיליונות במשקל 177-220 ג/מ"ר 
נייר מצופה

 	GBC® AdvancedPunch
 -8.5" x 11"-ו A4-תצורות ניקוב זמינות ב

יחידת גימור סטנדרטית	 
500 גיליונות מגש עליון, 3000 גיליונות - 

מגש מערים
ניקוב חורים והידוק באמצעות שדכן - 

במקומות מרובים
הידוק, נייר מצופה ולא מצופה, עד 100 - 

גיליונות
Interposer ל-200 גיליונות עבור גיליונות - 

full bleed-טרום-הדפסה ו

מודול קיפול אופציונאלי עבור קיפול - 
Z-fold-משולש ו

יחידת גימור ליצירת ספרים	 
כל התכונות של יחידת הגימור - 

הסטנדרטית
חוברת מנייר מצופה/לא מצופה, קיפול - 

כפול או תפר
עד 25 גיליונות )חוברת של 100 דפים(- 
מודול קיפול אופציונאלי עבור קיפול - 

Z-fold-משולש ו
 - C-fold מודול קיפול אופציונאלי עבור

Z-fold-ו
 	 SquareFold® Trimmer מודול

קיפול מרובע עד 25 גיליונות- 
חיתוך פנים בין 2-20 מ"מ במרווחים של - 

0.1 מ"מ
משקלי נייר 18 ליברות נייר דחוס עד 110 - 

ליברות כריכה )64-300 ג/מ"ר(, מצופה ולא 
מצופה

מערים בעל קיבולת גבוהה	 
מגש עליון של 500 גיליונות- 
 x 5.6"/102 x 142 mm "4  עד- 

13" x 19.2"/SRA3
5000 גיליונות מגש ראשי- 
 -13" x 19.2"/SRA3 7.2  עד" x 10.5"/182

שדכן נוח	 
 הדק עד 50 גיליונות של מדיה במשקל- 

90 ג/מ"ר/24 ליברות
ערכת Foreign Interface  )ממשק זר(	 

ערכת Foreign Interface  מאפשרת חיבור - 
 auditron של התקנים חיצוניים כגון מכשירי

או coin-up חיצוניים. פועל במצבי צילום 
והדפסה.

סטנדרטי
	 Xerox® Standard Accounting )XSA(, 

Scan to Email, Data Security Kit

אפשרויות אחרות
 	 Network Accounting Kit, USB, Common

Access Card
הדפסה מטלפון נייד/מחשב לוח/מכשיר 	 

סמארטפון

מבחר שרתי הדפסה
 	Xerox® FreeFlow שרת הדפסה
 	Fiery מופעל על-ידי ,Xerox® EX שרת הדפסה
 	 Xerox® Integrated Fiery® Color שרת צבע

Server

חשמל
מדפסת: 200-240 וולט AC, 50/60 הרץ	 
אופציות: 100-240 וולט AC, 50/60 הרץ	 

מידות מדפסת
גובה: 1372 מ"מ	 
רוחב: 1714 מ"מ	 
עומק: 777 מ"מ	 

* בכפוף לשרת ההדפסה

 Xerox© מכונת הדפוס בצבע
Fogra נושאת הסמכת C75

פנה אל נציג זירוקס לפרטים אודות האופן שבו תוכל להוסיף קצת צבע לעסק שלך.

 ®Design®, C75®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, SMart Kit®, SquareFold-ו Xerox .כל הזכויות שמורות .Xerox Corporation 2013©

ו-Xerox Secure Access Unified ID System®  הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או ארצות אחרות.

Xerox© C75 מכונת הדפוס בצבע
פתרון רב תכליתי לעסק חזק יותר
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היה מוכן לכול – במיוחד להצלחה

בעידן שבו עולם העסקים הופך מאתגר יותר מדי יום, הרב-תכליתיות היא כלי ייחודי 
שמעניק לך יתרון. כאשר הוא מצוי בידך, אתה יכול לצפות דברים מראש ולהיות חשוף פחות 
לטלטולים היומיומיים שמשפיעים על העסק. אתה יכול להרחיב את בסיס הלקוחות שלך, כיוון 
שאתה מסוגל לספק את סוג העבודות המבוקשות ביותר – גם כאשר סוגי העבודות שנדרשים 

על-ידי הלקוחות משתנים.

רב-תכליתיות גם מאפשרת לך לבדל את עצמך בשוק רווי. מכונת 
הדפוס בצבע Xerox® Color C75  היא כוח ייצור עוצמתי המתאפיין 
בטביעת כף רגל קטנה. היא מעניקה לך את הגמישות להפיק את 

עבודות ההדפסה התובעניות ביותר. היא פשוטה דיה, וכך מאפשרת 
לך להשקיע פחות זמן בהדפסה ולהקדיש זמן רב יותר למשימות 

אחרות הקשורות בניהול העסק שלך. 

היא מאפשרת לך לבצע עבודות בקלות רבה יותר, תוך הפחתת 
עלויות.

אם אתה מעוניין לעשות דברים בדרך חדשה – ולבצע משימות שאינן 
בהישג ידם של אחרים, מכונת הדפוס Xerox® Color C75  היא הפתרון 

העסקי שלו ייחלת.

פתרונות מוכנים לשימוש עסקי, אשר נותנים מענה 
לצרכיך

לאחר שנים של שותפות עם עסקים כמו שלך, אנו קשובים לצרכיך. לעובדה שאתה מוכרח 
לפשט את דרך הניהול של המדפסות שלך. לכך שאתה חייב לשלוט בגישה ובעלויות. וגם לצורך 

בפישוט דרך הביצוע של משימות ועבודות.

 Xerox® Color צרכים אלה מקבלים מענה באמצעות מכונת הדפוס
C75  ושלל פתרונות מבית היוצר של שותפים מובילים בענף. יחדיו, 
הם מהווים פתרון משולב להפליא, אשר מייחד אותך לעומת אחרים 

ומאפשר לך להצטיין בדרכים חדשות. להלן כמה מהם:

Xerox® Standard Accounting

תוכנת )Xerox® Standard Accounting )XSA  היא תכונה סטנדרטית, 
אשר מובנית במוצר. היא מספקת תכונות חשבונאות מתקדמות, אשר 

מאפשרות לך לעקוב, לנתח ולהגביל את השימוש במכשיר על-ידי 
שירותים כגון צילום, סריקה והדפסה. היא מאפשרת לך לדעת מה 

מקור העלויות שלך, כדי שתוכל לשלוט בהן.

Xerox Secure Access Unified ID System®

מערכת Secure Access משתלבת עם פתרון תג הזיהוי של העובדים 
הקיים בעסק ומאפשרת למשתמשים להסיר את נעילת הגישה 

לתכונות מערכת דרך סמיכות התג, או "גיהוצו". ניתן להפוך את 
 Equitrac® הנתונים לזמינים לצורך מעקב, חשבונאות וויסות. הדפסת

Follow-You מאפשרת לך לשלוח מסמך לתור הדפסה מאובטח 
ולהשתמש בכרטיס הזיהוי שלך לצורך גישה למסמך למטרת הדפסה 

 .Secure Access-באמצעות כל מדפסת רשת המצוידת ב

ביצועי צבע מעולים
מכונת הדפוס Xerox® Color C75  היא המכונה שעליה יכולים לסמוך 
הלקוחות היצירתיים ביותר. המוצר זוכה להכרה בזכות איכות הצבע 

הגבוהה שלו ונושא את הסמכת Fogra, ובנוסף מורשה על-ידי 
 PANTONE MATCHING-להתאמת צבעים מדויקת בכפוף ל PANTONE

SYSTEM ול-PANTONE PLUS. הסמכה זו הנה משמעותית במיוחד 
עבור הלקוחות שמשתמשים בצבעי ספוט לצורך זיהוי מותגים, או 

לצורך חיבור חזותי בין סדרת חומרים, כגון חומרים שיווקיים, דיוור 
ישיר וכרטיסי ביקור. באמצעות ה-Xerox® Color C75  תוכל להשיג 

תוצאות מעולות בכל פעם.

 FreeFlow® אנו גם מספקים את
 Digital Workflow Collection

ופתרונות נוספים של שותפים, 
אשר מבטיחים את ייעול זרימת 

העבודה בצד חדשנות ומיכון, 
כמו גם פתרונות נתונים שונים, 

אשר מיועדים להרחיב את 
העסק ואת בסיס הלקוחות שלך.
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A A

שרתי הדפסה שמפיקים יותר עבודות תוך פישוט זרימת 
העבודה

 אנו מספקים מגוון שרתי הדפסה, כך שאחד מהם יתאים לבטח לזרימת העבודה שלך.
כל אחד משרתי ההדפסה הזמינים מעמיד לרשותך שלל כלי צבע, יכולות זרימת עבודה, 

מהירויות עיבוד ובקרות מתוחכמות של שליטה בצבעים.

תוכנות לזרימת עבודה בצבע
 כל שרת מיועד לתת מענה לערכה ספציפית של דרישות יישומים וזרימות עבודה. 

נציג זירוקס יסייע לך לבחור בשרת המתאים לך ביותר.

Xerox® FreeFlow® שרת ההדפסה Xerox® EX Print שרת ההדפסה
Fiery®* מופעל ע"י ,Server

*המעמד הנו אופציונאלי

 Xerox® Integrated שרת הצבע
Fiery® Color Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Xerox® EX-ו  Xerox® FreeFlow® נתמך על-ידי שרתי ההדפסה

אחרי                    לפני                          אחרי                  לפני

טיפול בשקיפות Callouts בצבעי ספוט

PANTONE 158

 APPE או  Adobe PDF Print Engine-ה
הוא "תקן הזהב" בכל הנוגע לעיבוד קובצי 

PDF, ומאפשר להפיק קבצים שזורמים 
דרך העסק שלך תוך שמירה על התערבות 

מינימאלית. לא עוד בעיות שקיפות. לא 
עוד אתגרים של התאמת צבעים. במקום 

זאת, תוכל ליהנות מסבבים מהירים יותר, 
תוצאות מדויקות לאין שיעור – ויותר 

לקוחות חוזרים.

נותנים מענה לשאלות קריטיות

האם אתה מחפש דרך שתאפשר לך לעשות יותר באופן חסכוני? 
האם אתה מעוניין בפתרון מוכן לעסקים, שמבטיח גם עוצמתיות 

וקלות שימוש? האם אתה חדש בתחום ההדפסה הדיגיטלית 
התעשייתית? או שהתחום מהווה חלק משמעותי מן העסק שלך 

ואתה פשוט צריך להרחיב את היצע הפתרונות שאתה מספק 
ללקוחות? 

 Xerox® תהא תשובתך לשאלות אלה אשר תהא, מכונת הדפוס
Color C75  מהווה את המענה שלך לצורך בפתרון הדפסה יעיל 

יותר ובעסק חזק יותר.

יותר – אפשרויות, יעילות, עבודות, הזדמנויות
 ?Xerox® Color C75 מדוע אפוא לשקול רכישה של מכונת הדפוס

כיוון שהיא נותנת יותר – לך וללקוחות. יותר מסוגי העבודות 
המבוקשים. יותר סוגי נייר, אשר הופכים ליישומים המוגמרים 

שמספקים ערך איכותי. ויותר הזדמנויות, שכן אתה הופך לשותף 
המובן מאליו עבור מגוון רחב יותר של לקוחות. 

במקרה של Xerox® Color C75, פחות הוא גם יותר. אתה מקבל 
את הפתרון הדיגיטלי האולטימטיבי בעלות מופחתת ועם טביעת 

כף רגל קטנה יותר.

לב-לבו של פתרון גמיש יותר

מכונת הדפוס Xerox® Color C75  עומדת במרכזו של פתרון מלא 
של זרימת עבודה והדפסה דיגיטלית, המיועד לייעל את עבודתך 

ולהפוך אותך לרווחי יותר. פתרון ה-C75 משלב את כל הכלים 
הדרושים לך כדי לצאת לדרך – ואף להצליח – בשוק ההדפסות 

הדיגיטליות. מדיה מיוחדת שמרחיבה את יכולותיך. פתרונות 
זרימת עבודה שמייעלים את התהליכים שלך. ושירותי פיתוח 
עסקי, שמסייעים לך לזהות הזדמנויות ולבנות עסק חזק יותר.

תחילת עבודה מהירה. רכישת מיומנות במהירות.

לא מדובר בפתרון שמוגבל למיעוט נבחר. אחת התכונות 
העוצמתיות ביותר של הפתרון היא קלות השימוש, המאפשרת 

לכל אחד להפיק את המרב מיכולותיו האדירות. 

בדומה לכל מאפייניה של מכונת הדפוס Xerox® Color C75, ממשק 
המשתמש מיועד לספק גמישות. משתמשים חסרי ניסיון יכולים 
לסרוק, לצלם ולהדפיס בקלות. ואילו משתמשים מנוסים יכולים 

להאיץ תהליכים ולהפיק עבודות מורכבות ביותר תוך שמירה על 
פרודוקטיביות יוצאת דופן.

מכונת הדפוס Xerox® Color C75 מספקת גמישות עצומה בגורם 
צורה קטן -  וכך מאזנת את העוצמה המאפשרת לבנות עסק חזק 

יותר עם יכולת השליטה בעלויות.
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5 6 7 8 9

עשה יותר מאשר אי פעם.

בסופו של יום, אם אתה מסוגל לעשות דברים שלא היו אפשריים בעבר, העסק שלך נמצא 
בעמדה חזקה יותר. מכונת הדפוס Xerox® Color C75  מספקת את הכלים הנדרשים להפקת 
העבודות האיכותיות שקודם לכן לא היו בהישג ידך. תכונות נוחות חדשות – כגון גישה ישירה 

לסריקה ולניהול החשבונות, כמו גם ליישומים משולבים אחרים, לרבות הדפסה ממכשירים 
ניידים – מעשירות את יכולותיך ומגבירות את יעילותך.

5 6 7 8 9 סריקה וצילום מתקדמים, קלים וגמישים
סריקה וצילום הופכים לחלק מכריע בזרימת העבודה שלך. מכונת 

הדפוס Xerox® Color C75  היא פתרון מושלם שתהפוך אותך – ואת 
התפוקה שלך – לגמישים יותר. פתרון ה-Xerox® C75  מספק לך 

מגוון אפשרויות עבור פלט הסריקה ומיקומו, לרבות סריקה לקובץ, 
PDF, דואר אלקטרוני, USB או שרת – למעשה כל מקום אפשרי, וכל 
זאת בפשטות ובבטחה. סריקת הדופלקס האוטומטית ברזולוציה של 
x 600 dpi 600 וצילום בקצבים של עד 76 דפים לדקה וברזולוציה של 

x 2400 dpi 2400 מספקים צבע איכותי בקלות, במהירויות של עד 200 
ipm. מדובר בפתרון סריקה רב-תכליתי של ממש, אשר יכול לטפל 

אפילו בגדלי נייר של עד x17" )A3"11(, וכך חוסך את הזמן והמאמצים 
הנדרשים עבור סריקות מרובות של מסמך או תמונה בגודל חריג.

פישוט העסק באמצעות שירותים מרוחקים*
חבילת השירותים המרוחקים מאפשרת לנו לשתף פעולה ביתר 

קלות, בעת שאנו שוקדים יחד איתך על חיזוק העסק שלך. השירותים 
המרוחקים משלבים מערכות וכלים, שאותם משלימים צוותי התמיכה 
המיומנים של זירוקס, אשר מספקים פתרון בעיות פרואקטיבי והבנה 

מעמיקה של צרכיך. השירותים המרוחקים 

מעבירים את נתוני המכשיר על מנת לספק תחזוקה מונעת, חוזים 	 
כשלים במוצר ומפחיתים את משך תיקון הבעיות.

מנטרים את רמות החומרים המתכלים )כגון דיו יבש( ומחדשים 	 
את המלאי אוטומטית, ובכך חוסכים זמן ומבטיחים כי תמיד יהיו 

ברשותך האמצעים הנדרשים לצורך הדפסה.

מדווחים אוטומטית על מדי החיוב, וכך חוסכים זמן ומשפרים את 	 
רמת הדיוק.

 בקרת איכות וחיסכון בזמן באמצעות
 Simple Quality Adjustment (SIQA)

העבודות שדורשים לקוחותיך מצריכות יישור ורגיסטרציה מעולים. 
מכונת הדפוס Xerox® Color C75  מספקת שליטה יוצאת דופן בשניהם, 

  SIQA ערכת .Simple Quality Adjustment באמצעות ערכת הכלים
מספקת שליטה אוטומטית ברגיסטרציה ומבטיחה שעבודותיהם של 

 SMILE הלקוחות יעמדו בסטנדרטים המחמירים ביותר. תהליך התיקון
של SIQA מאפשר לכוונן את אחידות הצפיפות וכך מספק צבע מדויק 

מקצה לקצה ומדף לדף.

הדפסה רב תכליתית מהתקנים ניידים
באמצעות מכונת הדפוס Xerox® Color C75, ההדפסה מהתקנים 

ניידים הופכת קלה יותר מאשר אי פעם, וזאת בזכות שלל 
פתרונות ניידים. פתרונות אלה מאפשרים לך להדפיס בקלות 

ממכשיר הסמארטפון, מחשב לוח, מחשב נייד או מחשב שולחני. 
הם מאפשרים להעביר מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני או 

יישומים אחרים. זרימות העבודה של ההדפסה פשוטות ונוחות, 
ומאפשרות לך להדפיס במקום ובזמן שאתה זקוק לכך. פתרונות 
Xerox® Mobile Print  מספקים הגנה יעילה בכל רמה, ומבטיחים 

את רמת האבטחה והבקרה הדרושה לך. 

אפשרויות שמבטיחות אוטומטית כי בסיום כל עבודה יהיה 
לקוח מרוצה

יחידות גימור

יחידת גימור מתקדמת: מתאימה לאוגדנים בסיסיים, 
חוברות, דוחות ומצגות. אפשרות גימור זו מספקת הידוק 
מרובי מיקומים של 50 גיליונות וכן ניקוב 2, 3 או 4 חורים.

יחידת גימור מקצועית: האפשרות הנבחרת עבור חוברות 
מנייר לא מצופה, מרובות דפים. בנוסף לתכונות יחידת 
הגימור המתקדמת, יחידת גימור זו כוללת תפר גב עם 
קיפול מרכזי ליצירה נוחה של חוברות המכילות עד 60 

דפים, וכן מאפשרת ליצור חוברות עם קיפול כפול.

*GBC® AdvancedPunch: מאפשר לך ליצור בעסק שלך 
מסמכים בעלי כריכה מקצועית, על-ידי שילוב הדפסה, ניקוב 

חורים ואיסוף בשלב נוח אחד.

:Booklet Maker* יחידת גימור סטנדרטית ויחידת גימור
מודול גימור זה מאפשר ייצור חוברות, עלונים וחומרי דיוור 

עם קיפול כפול מנייר מצופה, כמו גם הערמה, הידוק בשדכן 
וניקוב חורים. הוא אף כולל מגש פלט interposer. ניתן 

להשיג רב תכליתיות רבה עוד יותר על-ידי הוספת מודול 
אופציונאלי של קיפול משולש, z-fold ו-z-fold לעיתונים.

מודול Xerox® SquareFold® Trimmer: משפר את עוצמתה 
של יחידת הגימור הסטנדרטית באמצעות מודול ייצור 

ספרים הכולל תכונות מבוקשות ביותר, כגון קיפול מרובע 
של גיליונות כריכה וחיתוך פנים, שנדרשות לייצור חוברות.

* נדרש מודול ממשק.

5

9

8

7

6

 מיון
ואיסוף

 הידוק
בשדכן

 ניקוב
חורים

חוברות קיפול z-fold  קיפול
משולש

Tabloid
z-fold

 חיתוך
פנים

 קיפול
מרובע

כעת קל מתמיד להוסיף את הגימור המושלם לכל רעיון מקצועי, בזכות מגוון האפשרויות הרחב.
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רב-תכליתיות מן ההתחלה ועד לסיום

גמישות נסובה על אפשרויות. ה-Xerox® Color C75 מספקת לך את כל אפשרויות הבחירה 
הדרושות כדי לבצע כל משימה – החל בברושורים מנייר מצופה, דרך עלונים ומצגות וכלה 

בדיוור ישיר ובחוברות.

1 2

יחידות הערמהמזינים

1

2

3

4

מזין בעל קיבולת גבוהה: מכיל עד 2000 גיליונות במגוון 
משקלים.

מזין בקיבולת גבוהה לנייר בגודל חריג: מוסיף קיבולת 
וכן עד שתי נקודות נוספות של בחירת מדיה עבור 

מדיה כבדה וגדולה ויישומים בעלי ערך גבוה.

מגש לכידת אופסט: הערמה של 500 גיליונות.

מערים בעל קיבולת גבוהה*: הערמה של 5000 גיליונות 
לסבבי ייצור ארוכים

3 4

מכונת הדפוס Xerox® Color C75  יכולה לגדול במקביל להתרחבות הצרכים של לקוחותיך ובאמצעות תצורות שמוסיפות גמישות ליישומים בצד 
פרודוקטיביות מוגברת ומסייעות לך בהשגת יעדיך.

ייחד את עצמך

Xerox® Confident Color

כל מכונת דפוס דיגיטלית של זירוקס משלבת במידה זו או אחרת את 
Xerox® Confident Color  - אסופה של טכנולוגיות ושירותים איכותיים 

לניהול צבע, אשר מיועדים במיוחד לספק צבעים מרהיבים ותוצאות 
מקדמות מכירה. משלב הייעוץ המקצועי, דרך כלי הפיתוח העסקי 

וכלה בפתרונות מותאמים אישית,Xerox® Confident Color  יוכל 
לסייע לך להלהיב לקוחות, לייצר עבודות רבות יותר, להפחית עלויות 

ולהרחיב את העסק שלך.

תמונות מרהיבות באופן עקבי – הדפסה אחר 
הדפסה

מכונת הדפוס Xerox® Color C75  משיגה איכות תמונה מתקדמת, 
אשר מסוגלת להשביע את רצונם של הלקוחות המחמירים ביותר, 

וזאת באמצעות ערכת אפשרויות חדשנית – שמיועדת להפיק איכות 
 Fogra יוצאת דופן, מדויקת והדירה. המכונה נושאת את הסמכת

המהווה הכרה באיכות תמונה יוצאת דופן, וכמו כן הנה מורשית על-ידי 
 PANTONE MATCHING-להתאמת צבעי ספוט בכפוף ל  PANTONE®

 .PANTONE PLUS-ו SYSTEM®, PANTONE GoeTM

 Emulsion( EA "טכנולוגיית הדיו היבש המבוססת על "המסה איטית
Aggregation, אמולסיה מצטברת( של זירוקס תורמת גם היא לאיכות 

התמונה המושכת את עין הלקוחות. החלקיקים הקטנים והאחידים של 
הדיו, שעברו גידול כימי, מפיקים איכות תמונה מעולה תוך ניצול כמות 

מופחתת של דיו ומאפשרים מעברים חלקים וגימור דמוי אופסט.

נייר במשקל כבד ונייר מיוחד מאפשרים ליצור 
שילוב מנצח

אין כל ספק שנייר במשקל כבד יוצר רושם עז במסגרת שלל יישומים, 
 Xerox® החל בכרטיסי ביקור ועד לחוברות. באמצעות מכונת הדפוס

Color C75  תוכל להגיע לאיכות תמונה יוצאת דופן בעת שימוש בנייר 
כבד ובנייר שמשקלו קל יותר, כך שאתה יכול להיות בטוח שהתדפיסים 

ייראו בדיוק כפי שתרצה. וכאשר אתה משלב נייר כבד ונייר מיוחד, 
באפשרותך להפיק יישומים בעלי ערך גבוה, שלא היו זמינים בעבר.

מדיה מיוחדת היא אחד מתחומי המומחיות שלנו
על מנת להפיק את המירב משלל סוגי המדיה שבהם תומכת מכונת 

הדפוס Xerox® Color C75, זירוקס מספקת מדיה מיוחדת עבור 
מגוון יישומים מותאמים אישית, כגון כרטיסיות ותוויות, נייר צילום, 

DocuMagnets ועוד. בזכות המדיה המיוחדת של זירוקס תוכל להפיח 
חיים חדשים ביישומים קיימים, או להרחיב את היצע המוצרים שלך. 

ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית שלנו, התומכת במשקל של 300 
ג'/מ"ר, מאפשרת פעולה אמינה לא רק על נייר כבד אלא גם על חומרי 

.Xerox® Premium Never Tear מצע מיוחדים כגון הנייר הסינטטי

הוספת תוכן יצירתי ומותאם אישית לנייר מיוחד במשקל כבד מבטיחה 
לך שילוב מנצח, אשר יוצר את היישומים בעלי הערך הגבוה שמספקים 

את החזר ההשקעה שבו מעוניינים הלקוחות.
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ממשק משתמש: ממשק המשתמש 
מספק גישה מהירה וקלה לסריקה, 

צילום, ניהול חשבונות ויישומים משולבים 
.Mobile Printing כגון

מזין בעל קיבולת גבוהה לנייר בגודל 
חריג: עבור נייר גדול יותר, בחר מגש או 

שני מגשים עמידים במיוחד, שכל אחד 
מהם מסוגל להכיל 2000 גיליונות של 

מדיה מצופה או לא מצופה. תנועת הנייר 
האמינה מונעת תקלות בהזנה. מזין 

זה, המיועד לפעולה ברמה תעשייתית, 
מצויד בארבעה מפוחים, מערכת גלגלת 
מתקדמת ומערכת רגיסטרציה מרכזית 

)מוצגת(.

מזין בעל קיבולת גבוהה: המזין 
האופציונאלי בעל הקיבולת הגבוהה 

מכיל עד 2000 גיליונות נייר )לא מוצג(.

דיו יבש "לטעינה במהלך פעולה": 
מספק סבבי הדפסה ארוכים יותר 

ופרודוקטיביות מוגברת. שתי יחידות 
ניתנות להחלפה של דיו שחור 

מסוג ®Dry Ink SMart Kit מבטיחות 
שרמת ההתערבות הנדרשת לצורך 
חידוש המלאי תהיה מזערית, בעוד 

שהפרודוקטיביות תהיה מרבית. יחידות 
  SMart Kit החומרים המתכלים מסדרת

עבור דיו יבש, יחידות תוף, פיוזר ובקבוק 
הפסולת לדיו היבש קובעים שיאים 

חדשים עבור זמן הפעולה התקינה של 
המוצר.

רגיסטרציה front-to-back: חיישן 
Contact Image Sensor מספק כוונונים 

 mm ±1 אשר מאפשרים רגיסטרציה
מלפנים לאחור.

 איכות תמונה: רזולוציה של
 Corotron 2400. מכלולx2400 dpi

בעל יכולת הניקוי העצמית מספק 
פרודוקטיביות מוגברת ואיכות תמונה 

משופרת. טכנולוגיית הדיו היבש המבוסס 
 EA )Emulsion "על "המסה איטית

)Aggregation של זירוקס כוללת תהליך 
צמיחה כימית, כאשר החלקיקים הקטנים 

של הדיו מפיקים איכות מעולה תוך 
צריכת כמות מופחתת של דיו.

נתיב הנייר: הנתיב הישר והפשוט של 
הנייר מגביר את האמינות.

שלושה מגשי נייר סטנדרטיים: בשילוב 
מגש העקיפה, קיבולת של 1900 גיליונות 

נייר.

 

תכונות שמספקות רב תכליתיות, יעילות ואיכות

מגוון מפתיע של אפשרויות ורב תכליתיות חסרת תקדים, 
בנקודת מחיר מפתיעה לא פחות

בחן את ה-Xerox® Color C75  בפנים ובחוץ, ותגלה כי היא בנויה באופן 
שמבטיח לך ביצועים אמינים, טיפול ייחודי במדיה ואיכות שתלהיב את 

הלקוחות – מן ההתחלה ועד לנקודת הסיום.

סורק: התקן הטיפול במסמכים מכיל מסמכי 
מקור בגודל שנע בין )x 11” )A4 ”8.5 לבין 

)x 17” )A3 ”11. סריקה דו-צדדית אוטומטית 
ברזולוציה של x 600 dpi 600 ובמהירות של 
 2400 x 200, וצילום ברזולוציה של ipm עד
dpi 2400, במהירויות של עד ppm 76 דרך 

מזין המסמכים הדו-צדדי האוטומטי.

מודול חכם למניעת קיפול הנייר: ציוד 
הגימור שברשותך מספק פרודוקטיביות 
יוצאת דופן, כיוון שמודול מניעת הקיפול 
העמיד, שממוקם לאחר הפיוזר, מצויד 
בשתי גלגלות ושני מוטות המבטיחים 

שהנייר יישאר שטוח. המודול ה"חכם" 
המובנה בנתיב הנייר לוקח בחשבון את 

השוליים, את כיסוי הדיו היבש ואת הלחות 
ומחיל את הלחץ המתאים ביותר על מנת 

להבטיח פלט שטוח ביותר.

פיוזר חכם: הקצה לפיוזר גודל גיליון ייעודי. 
מכונת הדפוס מזהה בחוכמה אי התאמות 

בין הגדרות העבודה להגדרות הפיוזר, תוך 
מזעור הפסולת וחיסכון בזמן.

יחידות גימור אופציונאלית: הפק יותר 
יישומים מייצרי הכנסות, לרבות נייר 

מצופה, באמצעות חבילת יחידות הגימור 
האופציונאליות: מגש לכידת אופסט, יחידת 

גימור מתקדמת, יחידת גימור מקצועית, 
יחידת גימור סטנדרטית עם יחידת קיפול 

  Booklet Maker אופציונאלית, יחידת גימור
סטנדרטית עם יחידת קיפול אופציונאלית, 

,SquareFold® Trim מודול 
GBC® AdvancedPunch, וכן מערים בעל 

קיבולת גבוהה.

מודול SquareFold Trimmer: חבר למכונה 
 Standard Booklet את יחידת הגימור

Finisher, לגמישות מוגברת ופלט משופר. 
מודול אופציונאלי זה מאפשר חיתוך פנים 
וקיפול מרובע, לחוברות ועלונים איכותיים 

יותר.
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