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Farve kan gøre så meget mere end bare være dokumentets udseende. 
Det kan hjælpe dig med at nå virksomhedens mål. Ved at tilføje farver kan du trække opmærk
somheden derhen, hvor du gerne vil – så du har mulighed for at få hver side i dokumentet til at 
udføre dets arbejde hurtigere og mere effektivt. DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems 
fordobler de muligheder, der er med højhastigheds udskrivning i sortplusenfarve. Resultaterne? 
Øgede svarrater og nye applikationer.

Få resultater. 
Kan sammenlignes med prisen på sort/hvid. 
DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems 
giver dig styrke og fleksibilitet til at skabe 
applikationer med høj værdi og stor gen
nemslagskraft. Uanset om du genanvender 
eksisterende dokumenter eller maksimerer 
nye dokumenter, er fremhævning af farver  
de rigtige steder med til at gøre dem mere  
effektive end nogensinde før. For ikke at 
nævne afkastet på investeringen.

Tiltrækker øjet. 
Sort/hvid mangler den virkning, som en 
applika tion med farve har. Dokumentet  
giver ingen indikation af, hvilke oplysninger 
der er vigtigst.

Fuld farve er bestemt attraktivt, men  
det bruger stadigvæk ikke farve strategisk  
nok for at få læseren til at fokusere på et 
særligt punkt.

Se forskellen. 
Fremhævet farve gør dine vigtige punkter 
såsom salgspriser, rabatter osv. klare med 
det samme. Det tiltrækker også opmærk
som heden på vigtige meddelelser – inklusive 
udløbsdatoer, advarsler og instruktioner – 
simpelthen sidens fokus.

Tilføj en farve –  
virkningen fordobles.



DocuTech 180 Highlight Colour PublisherDocuTech 155/180 Highlight Colour Printer

En farve motiverer. 
Ved at tilføje en enkelt farve tiltrækker du 
læserens opmærksomhed. Ved at placere 
blikket der, hvor du ønsker det skal være,  
kan du motivere læseren til at:

• Købe det produkt, som du ønsker, at der 
skal købes, når du fremhæver en god pris 
eller en tidsbegrænset rabat 

• Betale mere rettidigt ved at alarmere om 
en udestående betaling eller forfaldsdato 
på en faktura

• Tage handling mere beslutsomt ved at 
fremhæve vigtigheden af din meddelelse 

• Se svaret hurtigere i træningsdokumenter, 
og forstå det primære budskab med det 
samme

• Huske noget som dit mærke, dine 
produkter, dine kontaktoplysninger  
og meget mere

For mange applikationer er det ikke sikkert, 
at fuld farve har lige så meget gennemslags
kraft som en enkel, velplaceret farve. Du kan 
få en mere overbevisende virkning fra et 
dokument, der har sortplusenfarve end  
fuld farve – til en bedre pris.

En farve slår igennem. 
Hver dag bliver vi bombarderet med tusinder 
af meddelelser. Reklamer, regninger, beskeder, 
plakater, løbesedler, pjecer, brochurer etc. 
der kappes om vores opmærksomhed. Dem, 
der får succes, er strategisk formuleret og 
overbevisende udført. Fremhævet farve  
giver dig styrke til at:

• Få dine meddelelser til at skille sig ud 
fra mængden, og få den opmærksomhed, 
de fortjener

• Gøre det let for læseren at fokusere på 
vigtig information

En farve udvider mulighederne.
DocuTech 155/180 HighLight Colour 
Systems er ganske enkelt verdens hurtigste 
arkprinter med fremhævet farve. Den giver 
dig styrken til hastighed og produktivitet på 
produktionsniveau. Med et system kan du 
udvide dine applikationer, muligheder og 
fortjeneste. Og du kan tilføje fleksibiliteten 
og styrken fra Xerox FreeFlow®softwaren til 
at supplere og forbedre din arbejdsgang. Det  
er styrken ved Xerox’ farve til fremhævning.

Uanset om I printer i sort/hvid eller i sort/hvid plus én farve, får I 
med Xerox Highlight Colour Systems verdens hurtigste printere med 
fremhævningsfarver til enkeltark.



HighLight Colour Systems – 
med styrken fra DocuTech.

Stor styrke kommer indefra. Med udgangspunkt i DocuTechsystemets høje kvalitet har vi 
bygget maskiner, der giver dig større styrke inden for udgivelse og udskrivning end nogensinde 
før. At udskrive med 155/180 sider i minuttet vil aldrig være et problem. Mulighederne for 
hæftning, indbinding, interposing og stakning af store mængder giver dig de muligheder for 
efterbehandling, som du kun havde drømt om.

A

Kraftfuld software, der  
passer til din arbejdsgang.
Styrken ved FreeFlowprintserverens  
workflow software kombineret med  
DocuTech HighLight Colour Systems giver  
dig en uforlignelig jobstyring, inklusive: 

• En kraftfuld server til effektiv drift

• Samarbejde med RIP, udskrivning og 
program – alt sammen på samme tid

• Den nyeste processor med hestekræfter 
til selv de mest komplekse opgaver og 
udfordrende produktionsmiljøer

B

Accepter flere job  
med flere formater.
HighLight Colour Systems har  
fleksi biliteten til at acceptere job via:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Channel: Bus og Tag

• Native support af Adobe® Postscript® 
level 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, 
PPML, RDO og ASCII

• Native support af LCDS, IPDS (tilbehør)

• Integrerede FreeFlowkomponenter:  
FreeFlow Variable Information Suite,  
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (tilbehør)

C

Enestående resultater  
fra en kombination af  
to printteknologier.
HighLight Colour Systems afhænger af to 
billedteknologier – en xerografisk motor med  
et laserbilledsystem til sort og et LEDbilled
system til farve. Sorte og farvede billeder 
er indbygget i fotoreceptoren i “single pass” 
og overføres til papiret ved maksimale 
printerhastigheder.

Opløsning:

• 600 x 2.400 dpi for sort

• 600 x 600 dpi for farve
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Hastigheden, der opfylder dine krav. HighLight Colour Systems findes med 2 hastigheder – 
155 eller 180 sider i minuttet. I takt med at din virksomhed ændrer sig og vokser, kan du nemt 
øge hastigheden på et senere tidspunkt med vores opgraderinger på stedet. Vi tilbyder også to 
konfigurationer med efterbehandlingsmuligheder.

D

Indsæt en ny farve for at  
få endnu mere knald på.
Ændring af farver er lige så enkelt som 
at udskifte enheder, der kan udskiftes af 
brugeren (CCU). Det er utroligt hurtigt og 
let at tilføje virkningen med farverne blå, 
cyan, rød, kardinalrød, magenta, violet, grøn, 
kongeblå eller gul til dine sorte og hvide do
ku menter. Automatisk papirfri justering af 
udskrifts kvalitet (PQA) sikrer en enestående, 
ensartet billedkvalitet.

E

Ensartet kvalitet, som  
man lægger mærke til. 
SmartPress™ Imagingteknologien sikrer 
kvaliteten på billedet med fremhævet farve. 
Denne billedbehandlingsproces uden kontakt 
udsender en tonersky til den opladede foto
receptor, hvilket reducerer mulige skader på 
papiret og forbedrer billedkvaliteten.

F

Distribueret scanning eller  
ingen scanning. Det er dit valg. 
Valgfri distribution med FreeFlow Scanner 
665 gør alle de prepressfunktioner, du 
foretager i dine digitale dokumenter lettere. 
Det er den distribuerede scanningsløsning, 
der passer til din arbejdsgang, som tilbyder 
fleksibel klargøring og en enestående billed
kvalitet på 600 x 600 dpi for scanning i både 
farve og sort/hvid med en output opløsning 
på op til 1.200 x 1.200 dpi interpoleret. 

Uanset hvilken efterbehandling eller indbinding du vælger,  
bruger DocuTech HighLight Colour Systems den samme effektive 
og alsidige teknologi med tofarvede dokumenter i høj kvalitet på  
en lang række medier.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Kontakt din Xeroxrepræsentant for ekstra muligheder fra tredjepart.

DocuTech HighLight Colour Publisher.  
Dine behov – din konfiguration.

Bestemt for succes. Hæftning og indbinding handler om at tilføre værdi. Med den 
konfiguration med fremhævet farve og indbinding får du nye måder at oprette dokumenter  
med stor gennemslagskraft på, samtidig med at arbejdsgangens processer faktisk forbedres.

A

Hold job i gang uafbrudt  
med stærk fremføring.
Større papirkapacitet i hvert magasin  
og kontinuerlige fremføringsmuligheder 
holder dig i gang.

Papirkapacitet:
(80 g/m²)

• Magasin 1: 1.100 ark

• Magasin 2: 600 ark 

• Magasin 3: 2.600 ark hver

• Magasin 4: 550 ark hver  
(Kun indsæt efter fiksering)

• Magasin 5: 2.600 ark hver

Muligheder for valsefremføring:

• Muligheder for valsefremføring  
fra tredje part via Level 1 Digital 
Finishing Architecture (DFA). Kontakt 
din Xeroxrepræ sentant for at høre om 
tilgængelighed.

B

Det papir, du har brug for,  
for at få jobbet udført.
Type – Etiketter, faneblade, karbonfrit papir, 
forudperforeret papir, sikkerhedspapir og 
andre specialiserede applikationsmaterialer

Format – Fra 203 mm x 254 mm til 
363 mm x 432 mm, inklusive A4, A3, B4

Vægt – Fra 60 til 200 g/m² cutsheet papir

C

Flere måder at stakke 
resultaterne på.
Efterbehandling med indbinding leveres 
standard med et 3.000arks, 80 g/m² stak
ningsmagasin. Men det er kun starten. Du kan 
vælge ekstra stakningsmagasiner, inklusive:

• 5.000arks stakningsmagasin

• Ekstra 5.000arks stakningsmagasiner  
er tilgængelige

Føjer værdi og variation  
til dine dokumenter.
Interposer med 2 magasiner gør det muligt 
at indsætte farveomslag og indsæt efter 
fiksering – hvilket forbedrer produktiviteten 
ved at fjerne manuel sortering af job 
efter udskrivning og muliggør inline 
efterbehandling.

D

Hæftet indbinding med  
ekstra muligheder.
Det nye hæftningsmodul hæfter mellem 2–70 
ark med en eller to justerbare indstillinger. 

Indbinding med rygtape  
der passer til dine ønsker.
Med en kapacitet på 15 til 125 ark og valget 
mellem tapefarver (sort, blå, rød, grå eller 
hvid på 400 A4 indbindinger pr. tape) giver 
indbinding med tape dine applikationer  
større værdi, gennemslagskraft og kvalitet.

E

Xerox DocuTech Highlight Colour System 
Konfiguration med hæftning/indbinding



Stak resultaterne til din fordel. Uanset hvilken mulighed dine særlige, fleksible løsninger giver 
dig, kan du udnytte fordelen ved flere muligheder, når de forekommer. Med en konfiguration,  
der har behændig stakning, er du klar til at give dig i kast med flere jobtyper end nogensinde før.
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*Kontakt din Xeroxrepræsentant for ekstra efterbehandlingsmuligheder fra tredjepart.

A

Hold job i gang uafbrudt  
med stærk fremføring.
Større papirkapacitet i hvert magasin  
og kontinuerlige fremføringsmuligheder 
holder dig i gang.

Papirkapacitet:
(80 g/m²)

• Magasin 1: 1.100 ark

• Magasin 2: 600 ark 

Muligheder for valsefremføring:

• Magasin 3 og 4 (store magasiner):  
2.600 ark hver (tilbehør)

• Muligheder for valsefremføring 
fra tredjepart via Level 1 Digital 
Finishing Architecture. Kontakt din 
Xeroxrepræsentant for at høre om 
tilgængelighed.

B

Det papir, du har brug for,  
for at få jobbet udført.
Type – Etiketter, faneblade, karbonfrit papir, 
forudperforeret papir, sikkerhedspapir og 
andre specialiserede applikationsmaterialer

Format – Fra 203 mm x 254 mm til 
363 mm x 432 mm, inklusive A4, A3, B4

178 mm x 254 mm aktiveringssæt

Vægt – Fra 60 til 200 g/m² cutsheet papir

C

Flere muligheder for efter
behandling end nogensinde før.
Basismodulet til efterbehandling inkluderer 
to store stakningsmagasiner (standard) – 
kapacitet på 2.500 ark hver (80 g/m² papir). 
Op til to ekstra store stakningsmagasiner fås 
som tilbehør.

På udkig efter mere fleksibilitet til efter be
hand ling? Se vores muligheder for udvidelse.*

Xerox DocuTech Highlight Colour System
Konfiguration med høj kapacitet for stakning

The DocuTech Highlight Colour Printer



En præcis blanding af  
benchmark teknologier. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
kombinerer teknologi fra Xerox’ sort/hvide  
produktionsprintere med branchens 
bench mark til et komplet nyt system til 
billedbehandling i farve. Det består af to 
separate, men alligevel fuldt ud integrerede 
billedbehandlingssystemer, der er kombineret 
for at levere op til 180 sider pr. minut og 
en kapacitet på op til seks millioner tryk pr. 
måned. Denne intense produktivitet styres 
af en patenteret proces til udskrivning af 
sort/hvid og farve med “single pass” – hvilket 
betyder output på produktionsniveau til kun 
sorte billeder og billeder med sortplusen
farve. Der opstår aldrig et nedsat tempo 
i forbindelse med fremhævet farve eller 
udskrivning på kraftigt papir.

Det er alt sammen inden for rækkevidde. Ved at til føje Xerox’ kvalitet, hastighed, 
muligheder og service kan en ny serie med applikationer måske lyde som et dyrt tilbud.  
Men det er det ikke. Muligheden for fremhævet farve er billigere, end du kan forestille dig.  
Og hvad angår afkast, er det simpelthen en god forretning.

Dit spektrum med muligheder  
udfolder sig.



Få det meste ud af farve. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
bringer omkostningen på farve tættere 
på omkostninger på sort/hvid, end du kan 
forestille dig. De unikke teknologier, der  
gør fremhævet farve til en stor mulighed, 
sikrer dig:

• Stor produktivitet til at håndtere 
jobvolumener på produktionsniveau

• Mere effektive dokumenter med 
fremhævet farve til mere tilfredse,  
loyale kunder

• Et bredere udvalg med applikationer, 
inklusive individuelt tilpasset indhold  
med variable data

• Produktionsmuligheder til komplekse 
dokumenter, der inkluderer farve integra
tion, farveomslag, faneblade, adskillige 
papirtyper og mange forskellige former  
for efterbehandling

Hastigheden til at være foran.
Xerox HighLight Colour Systems findes med 2 
hastigheder – 155 eller 180 sider i minuttet. 
Muligheden for udvidet efter be handling 
findes også med 155 og 180 sider i minuttet. 
Så start med den hastighed, du har brug for 
i dag, og kom ind i fremtiden med nemme, 
hurtige opgraderinger onsite.

Vælg dine farver.
DocuTech HighLight Colour Systems giver dig 
mulighed for at vælge mellem sort samt blå, 
cyan, rød, kardinalrød, kongeblå, violet, grøn, 
magenta eller gul standardtoner.

Tilpas farver.
Det er ikke alle applikationer, der kræver 
standardfarver. Nogle kunder vil komme 
til dig og være på udkig efter en farve, der 
matcher deres brand. Xerox Custom Blended 
Highlight Colours er designet til at hjælpe dig 
med at imødekomme disse anmodninger. 
Uanset hvilken nuance det er, arbejder vi 
sammen med dig om at skabe en farve, 
der imødekommer dine kunders krav – og 
overstiger deres forventninger.

Indsæt en ny farve for at  
få endnu mere knald på.
Ændring af farvemoduler kunne ikke være 
lettere. Modulerne er designet til at kunne 
blive udskiftet på få minutter. Rul ganske 
enkelt farvevognen hen til maskinen, åbn 
boksen og udskift modulet. Det er det. Og 
når du begynder at bruge flere farver, er du i 
stand til at skifte farver lige så let og udvide 
de applikationer og job, som du påtager dig. 
Uanset om du udskriver i sort eller fremhævet 
farve, udskriver HighLight Colour Systems 
med maksimale hastigheder. 



Hvert system, vi udvikler, 
arbejder på at forbedre  
din arbejdsgang. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
arbejder sammen med Xerox FreeFlow Digital 
Workflow Collection – en voksende serie med 
produkter til arbejdsgangen – for problemfrit 
at passe ind i din arbejdsgang. FreeFlow
produkter er udviklet til åbne stan darder og 
designet til, at du kan udnytte dine eksiste
rende arbejdsgange og øge produktiviteten 
og indtjeningen. FreeFlowprodukter hjælper 
med at skabe arbejdsgangsløsninger til 
output, proces og virksomhedsstyring i miljøer 
lige fra fabrikker til kommerciel udskrivning. 
FreeFlow understøtter også grundpillerne i 
digitale produktionsarbejdsgange – fra vel
kendte Xeroxnavne som VIPP, til software og 
efterbehandlingsenheder, der er udviklet af 
mere end 100 af Xerox’ forretningspartnere.

Din proces. Vores hestekræfter.
DocuTech HighLight Colour Systems giver dig 
styrken og fleksibiliteten fra Xerox FreeFlow
printserveren. FreeFlow kører med den nyeste  
processorteknologi, der giver dig de heste
kræf ter, du har brug for, når du skal håndtere 
de mest komplekse job og udfordrende 
miljøer. Du kan bruge det til at oprette op 
til 250 tilpassede printkøer for at håndtere 
og styre job mere effektivt. Du kan tildele 
karaktertræk til køer for at udføre kraftfulde, 
tidsbesparende funktioner, endda tilsidesætte 
parametre for jobbet uden at skulle ind blande  
operatøren. Ligeledes kan du vælge de data
strøm me du har brug for i dag, og være sikker 
på at du kan tilføje yderligere funktionalitet, 
når du har brug for det. FreeFlow forbedrer 
også udskrivningen med:

• Ressourcebaseret planlægning, der sikrer, 
at ressourcerne til udskrivning findes, før  
jobbet planlægges

• Programmering på hver enkelt side 
anvender specifik programmering til 
hver side i en opgave –  så brugeren har 
fuld kon trol over selv de mest komplekse 
opgaver.

• Ekstern arbejdsgang tillader kontrol over 
en række FreeFlowbaserede printere og 
webbaseret styring af opgaver fra enhver 
pc, uanset hvor i verden den befinder sig

• RIP under udskrivning sikrer, at din proces 
er i gang

• Videresendelse af opgave balancerer din 
arbejdsbyrde

Variabel udskrivning,  
grafik, billeder og data  
med strategisk farve.
Variabel udskrivning er nu et standardtilbud. 
Og det er nemt og omkostningseffektivt 
at føje til dine tilbud med HighLight Colour 
Systems og FreeFlow Variable Information 
(VI) Suite. FreeFlow VI Suite giver dig alle 
de ressourcer, du har brug for, når du vil 
føje variabel grafik, billeder og data til dine 
dokumenter i en optimeret arbejdsgang. 
Slutresultatet er marketingkommunikation 
med stor gennemslagskraft og værdi, der  
udvider dine applikationer og skaber indtæg
ter. Med arbejdsgangen i FreeFlow VI Suite 
kan du forvente optimalt gennemløb og 
effektivitet for alle dine VIapplikationer. 

DocuTech HighLight Colour Systems åbner døren til muligheder. Tilføj fremhævet farve, 
udskrivning af variable oplysninger, en række datastrømme og efterbehandlingsmuligheder, og 
se, hvordan horisonten udvider sig. Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection får det hele til at 
fungere for at forbedre dine processer til arbejdsgange.

Udvid dine tilbud, og  
produktiviteten forbedres.



Angrib dine udfordringer.
For at kunne imødekomme kravene fra miljøer 
til produktionsprint skal dine printløsninger 
være parate og pålidelige – hver gang du har 
brug for det. Den nye teknologi bag HighLight 
Colour Systems giver mulighed for at levere 
en exceptionel driftssikkerhed og mak si mal 
oppetid for at kunne klare kravene til din 
virksomhed.

Fremhævning af kvalitet.
Vores digitalt optimerede papir og special
medier er specifikt udviklet i forbindelse  
med Xerox DocuTech 155/180 HighLight 
Colour Systems for at levere en enestående 
produktivitet, uovertruffen driftssikkerhed  
og exceptionel fleksibilitet. 

Med vores brede portefølje af papir og 
specialmedier, der tilbydes i en lang række 
vægt og formater har du mulighed for at 
tilpasse dine applikationer og fremhæve 
hovedbudskaber på materialer, f.eks. medlems
kort, nyhedsbreve, hyldeforkanter, rapporter 
og manualer.

Med vores Xerox DocuTech 
155/180 HighLight Colour 
Systems, Xerox-forbrugsstoffer 
og din fantasi er mulighederne 
uendelige.
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Velvilligt indstillet overfor handel og miljøet. Der er ingen grund til at suveræn teknologi 
skal være på bekostning af miljøet. Med vores mangeårige førerposition som miljøvenligt  
selskab har vi lært, at hvad der gavner miljøet, kan gavne virksomhederne og vores kunder.

Miljøvenlig konstruktion og funktion.
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems:

• Mindre spild/affald og lavere energiforbrug med genfremstilling af materialer.

• Strømspare og nedlukningsfunktioner for lavere energiforbrug

• Bruger udskiftningsenheder, som efter endt brug er konstrueret til indlevering og genbrug.

• Bruger effektivt papir ved hjælp af genbrugspapir, udskrivning af materialer og scanning  
af dokumenter til elektroniske filer.

Xerox og vores miljø – 
farver os grønne.
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