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En extra färg.  
Oändliga möjligheter.



Färg kan göra så mycket mer än enbart förbättra dokumentets utseende. 
Du kan få hjälp att nå dina affärsmål. Genom att lägga till färg kan du dra läsarens 
blick till den plats som kräver uppmärksamhet – på så sätt kan varje sida i dokumentet 
göra sitt jobb snabbare och mer effektivt. DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems 
utökar möjligheterna genom att kombinera hög hastighet med utskrifter i svart plus 
en färg. Resultatet? Ökad svarsandel och nya användningsområden.

Nå resultat. 
Priset kan jämföras med en svartvit enhet, 
men Xerox DocuTech 155/180 HighLight 
Colour Systems ger dig möjligheten och 
flexibiliteten att skapa exklusiva trycksaker 
med maximal effekt. Oavsett om du ska 
fräscha upp befintliga dokument eller 
maximera intrycket av nya, blir de mer 
effektiva än förut om du placerar färg  
på rätt ställe. För att inte tala om att du  
ökar avkastningen på investerat kapital.

Styr blickarna. 
Svartvita trycksaker har inte samma kraft  
som färgprodukter. Dokumentet signalerar 
inte vilken information som är viktigast.

Fyrfärg är förstås tilltalande, men färgen 
används ändå inte strategiskt för att rikta 
läsarens blick mot vissa saker.

Se skillnaden. 
Markeringsfärg gör att ditt viktigaste 
budskap – försäljningspriser, rabatter osv. – 
blir tydliga direkt. Dessutom kan du dra upp
märk samhet till central information – t.ex.  
giltighetstid, varningsetiketter och anvisnin
gar – och markera sidans fokus.

Lägg till en färg –  
mångdubbla effekten.



En färg skapar intresse. 
Genom att lägga till en enda färg förbättrar 
du läsarens upplevelse. Du styr blicken vart 
du vill vid önskad tidpunkt och kan på så sätt 
väcka läsarnas intresse för att:

• Köpa produkten som du vill att de ska 
köpa när du lyfter fram ett bra pris eller  
ett tidsbegränsat erbjudande 

• Betala snabbare genom att markera en 
utestående skuld eller ett betalningsdatum 
på en faktura

• Bestämma sig snabbare genom att 
färgmarkera hur viktigt ditt budskap är

• Se svaret snabbare i utbildningsdokument 
och direkt förstå den röda tråden i ditt 
budskap

• Komma ihåg sådant som ditt varumärke, 
dina produkter, din kontaktinformation 
med mera

Inom många användningsområden kan 
fyrfärg vara mindre effektivt än en enda 
välplacerad färg. Du kan göra ett mer 
övertygande intryck med dokument i svart 
plus en färg än med fyrfärg – till ett lägre pris.

En färg har genomslagskraft. 
Varje dag bombarderas vi av tusentals 
budskap. Annonser, fakturor, meddelanden, 
affischer, reklamlappar, broschyrer, häften 
och mycket mer slåss om vår uppmärk sam 
het. De som lyckas är strategiskt utformade 
och har ett tilltalande utseende. Markerings
färg ger dig styrkan att:

• Få dina budskap att skilja sig från 
mängden och ta den uppmärksamhet  
de förtjänar

• Underlätta för läsaren att fokusera 
på det centrala budskapet

En färg mångdubblar 
möjligheterna. 
DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems 
är helt enkelt världens snabbaste färgskrivare 
för markeringsfärg med skurna ark. Du får 
hastighet och produktivitet på proffsnivå. 
I ett enda system kan du maximera 
användningsområdena, möjligheterna 
och vinsten. Dessutom kan du lägga till 
flexibiliteten och styrkan hos programserien 
Xerox FreeFlow® för att komplettera och 
förbättra arbetsflödet.  
Det är styrkan med Xerox markeringsfärg.

Oavsett om du skriver ut i svartvitt, eller svart plus en färg, 
är Xerox Highlight Colour Systems världens snabbaste 
markeringsfärgsskrivare för skurna ark.

DocuTech 155/180 Highlight Colour Printer DocuTech 180 Highlight Colour Publisher



HighLight Colour Systems  
med DocuTechstyrka.

Sann styrka kommer inifrån. Genom att använda förstklassiga DocuTech
system som bas har vi kunnat bygga enheter som ger dig större publicerings och 
utskriftsmöjligheter än någonsin. Med 155/180 sid/min blir hastigheten aldrig något 
problem. Med alternativ som häftning, bindning, interposing och sortering med hög 
kapacitet kan du förverkliga alla drömmar inom efterbehandling.

A

Ett kraftfullt program som  
passar ditt arbetsflöde.
Genom att kombinera styrkan hos arbets
flödes programmet FreeFlow Print Server  
och DocuTech HighLight Colour Systems  
får du oslagbar jobbhantering, bland annat: 

• Kraftfull server för effektiv drift

• Du kan utföra RIP, skriva ut och 
programmera – på en gång

• Toppmodern processor som klarar av även 
väldigt komplicerade jobb och utmanande 
produktionsmiljöer

B

Ta emot fler jobb  
i fler format.
Med HighLight Colour Systems får du  
ökad flexibilitet och kan ta emot jobb via:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Channel: Bus och Tag

• Inbyggt stöd för Adobe® Postscript® 
Level 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, 
PPML, RDO och ASCII

• Inbyggt stöd för LCDS, IPDS (tillbehör)

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

C

Imponerande resultat tack 
vare kombinationen av två 
utskriftstekniker.
HighLight Colour Systems är baserat på två 
bildhanteringstekniker – en xerografisk motor 
som innehåller ett bildhanteringssystem 
med laser till svarta utskrifter och ett bild
hanteringssystem till färg som innehåller 
en lysdiod. Bilderna i svart och färg skapas i 
fotoreceptorn i ett enda moment och överförs 
sedan till papperet i vanlig skrivarhastighet.

Upplösning:

• 600 x 2 400 dpi för svarta utskrifter

• 600 x 600 dpi för färgutskrifter



  A

  B

  C

  D

  E

Hastighet som uppfyller alla behov. HighLight Colour Systems finns tillgänglig 
med två olika hastigheter; 155 och 180 sid/min. När verksamhetens behov förändras 
och växer kan du enkelt öka hastigheten genom uppgraderingar på plats. Dessutom 
erbjuder vi två konfigurationer med efterbehandlingsalternativ.

D

Lägg in en ny färg för  
extra genomslagskraft.
Det är lika enkelt att ändra färg som att byta 
ut CCUenheterna. Det är otroligt smidigt och 
lätt att lägga till en färgeffekt som blå, cyan, 
röd, kardinalröd, magenta, lila, grön, kungsblå 
eller gul i svartvita dokument. Paperless 
Automatic Print Quality Adjustment (PQA)  
ger mycket hög och jämn bildkvalitet.

E

Jämn kvalitet  
som imponerar. 
Med bildhanteringstekniken SmartPress™ 
säkerställs att markeringsfärgen håller hög 
kvalitet. Under den här kontaktfria processen 
exponeras ett färgpulvermoln i den laddade 
fotoreceptorn, vilket minskar risken för skador 
på papperet och ökar bildkvaliteten.

F

Distribuerad avläsning eller  
inte alls. Det är upp till dig. 
Du kan välja till avläsning med FreeFlow 
Scanner 665 för att underlätta alla prepress
funktioner du utför på digitala dokument. 
Den här distribuerade avläs nings lösningen 
passar perfekt in i arbetsflödet och erbjuder 
flexibel intagning och imponerande bild kvali
tet med 600 x 600 dpi vid avläsning i både 
färg och svartvitt. Upplösningen i färdiga 
dokument är upp till 1 200 x 1 200 dpi 
(interpolerat). 

Oavsett vilka efterbehandlings- och bindningsalternativ du väljer 
används samma kraftfulla och mångsidiga teknik i DocuTech 
HighLight Colour Systems för att skapa tvåfärgsdokument av  
hög kvalitet på en rad olika medier.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Kontakta din Xeroxrepresentant för att få information om fler funktioner från tredje part.

DocuTech HighLight Colour Publisher.  
Dina behov – din konfiguration.

Raka vägen till framgång. Häftning och bindning handlar om att skapa mervärde. 
Med bindningskonfigurationen kan du skapa effektfulla dokument på ännu fler sätt 
och samtidigt effektivisera arbetsflödesprocessen.

A

Kontinuerligt jobbflöde  
med stabil matning.
Ökad arkkapacitet per magasin och alternativ 
för kontinuerlig matning håller arbetet igång.

Arkkapacitet:
(80 g/m²)

• Magasin 1: 1 100 arks kapacitet

• Magasin 2: 600 arks kapacitet 

• Magasin 3: 2 600 ark vardera

•  Magasin 4: 550 ark vardera 
(endast infogning efter fixering)

• Magasin 5: 2 600 ark vardera

Rullmataralternativ:

• Rullmataralternativ från tredje part stöds 
via DFA (Digital Finishing Architecture) 
nivå 1. Hör med din Xeroxrepresentant 
beträffande tillgänglighet.

B

De papperstyper du behöver  
för att få jobbet gjort.
Papperstyp – Etikettblanketter, registerark, 
självkopierande papper, förperforerat papper, 
arkivpapper och andra specialmaterial

Storlek – Från 203 x 254 mm till 
363 x 432 mm, inklusive A4, A3, B4

Vikt – Från 60 till 200 g/m² skurna ark

C

Fler sätt att sortera dokument.
Efterbehandlingsalternativet för bindning 
har som standard en sorteringsenhet som 
rymmer 3 000 ark i 80 g/m². Men det är 
bara början. Du kan välja till ytterligare 
sorteringsenheter, t.ex.:

• Sorteringsenhet för 5 000 ark

• Ytterligare sorteringsenheter för  
5 000 ark kan läggas till

Skapa mervärde och  
variation i dina dokument.
Med interposern med två magasin kan du 
lägga till färgomslag och mellanlägg efter 
fixeringsskedet – och förbättra produk tivi
teten genom att du slipper samla ihop jobben 
för hand efter utskrift. Dessutom kan du 
efterbehandla dokument i samma process.

D

Häftning med extra alternativ.
I den nya häftningsmodulen kan du häfta 
2–70 ark med en eller två justerbara 
inställningar. 

Limbindning som  
passar dina behov.
Med en kapacitet på 15 till 125 ark och 
möjlig heten att välja färg på tejpen (svart, 
blå, röd, grå eller vit på en rulle som räcker  
till 400 A4) kan du använda limbindning för 
att öka produkternas utseende, kvalitet –  
och effekt.

E

Xerox DocuTech Highlight Colour System 
Häftnings-/bindningskonfiguration



Sorterat och klart. Oavsett specialisering kan du använda våra flexibla 
lösningar till att dra nytta av nya möjligheter när de dyker upp. Med en smidig 
sorteringskonfiguration kan du ta dig an fler jobbtyper än någonsin.
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*Kontakta din Xeroxrepresentant för att få information om fler funktioner för efterbehandling från tredje part.

A

Kontinuerligt jobbflöde  
med stabil matning.
Ökad arkkapacitet per magasin och alternativ 
för kontinuerlig matning håller arbetet igång.

Arkkapacitet:
(Vid 80 g/m²)

• Magasin 1: 1 100 arks kapacitet

• Magasin 2: 600 arks kapacitet 

Rullmataralternativ:

• Magasin 3 och 4 (högkapacitetsmagasin): 
2 600 ark vardera (tillval)

• Rullmataralternativ från tredje part stöds 
via DFA (Digital Finishing Architecture) 
nivå 1. Hör med din Xeroxrepresentant 
beträffande tillgänglighet.

B

De papperstyper du behöver  
för att få jobbet gjort.
Papperstyp – Etikettblanketter, registerark, 
självkopierande papper, förperforerat papper, 
arkivpapper och andra specialmaterial

Storlek – Från 203 x 254 mm till 
363 x 432 mm, inklusive A4, A3, B4

178 x 254 mm hanteringssats

Vikt – Från 60 till 200 g/m² skurna ark

C

Fler efterbehandlingsalternativ  
än någonsin.
Vanlig efterbehandlingsmodul med två sorte
rings enheter med hög kapacitet (standard) –  
2 500 arks kapacitet vardera (vid 80 g/m²). 
Upp till två extra sorteringsenheter med hög 
kapacitet (tillbehör).

Vill du ha ännu mer flexibilitet i efter behand
lingen? Ta en titt på våra utökade alternativ.*

Xerox DocuTech Highlight Colour System
Konfiguration med högkapacitetsbuntning

DocuTech HighLight Colour Publisher. 



En noggrann sammansättning 
av branschledande teknik. 
I Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
kombineras teknik från Xerox branschledande 
svartvita produktionsskrivare med ett helt 
nytt bildhanteringssystem för färg. Två sepa
rata men helt integrerade bildhanteringssys
tem används för att leverera upp till 180 sidor 
per minut och producera upp till sex miljoner 
bilder per månad. Den höga produktionstak
ten hämtar kraft från en patenterad process 
för att skriva ut svart och färg samtidigt. Det 
betyder att produktionsnivån blir lika hög vid 
utskrift av svartvita sidor som för bilder med 
svart plus en färg. Det tar aldrig längre tid 
med markeringsfärg eller utskrifter på krafti
gare material.

Du kan uppnå allt. Det kanske låter som en dyr affär att lägga till Xerox kvalitet, 
hastighet, alternativ och service till en rad nya användningsområden. Men så är det 
inte. Det kostar mindre än du kanske tror att lägga till funktionen för markeringsfärg.  
Och om man ser till avkastningen på investerat kapital är det rena fyndet.

Möjligheternas spektrum  
är i full blom.



Gör det mesta av färg. 
Med Xerox DocuTech HighLight Colour 
Systems blir kostnadsskillnaden mellan färg 
och svartvitt mindre än du kanske tror. De 
unika tekniker som används gör markerings
färg till en fantastisk möjlighet och ger dig:

• Otrolig produktivitet så att du kan 
hantera jobbvolymer på produktionsnivå

• Mer effektfulla dokument med marke
ringsfärg, vilket gör kunderna nöjdare och 
lojalare

• Ett bredare användningsområde där du 
bl.a. kan hantera anpassad information 
med variabeldata

• Produktionskapacitet till komplicerade 
dokument, t.ex. färgintegrering, färg
omslag, flikmaterial, flera olika material 
samt en rad efterbehandlingsalternativ

Hastigheten som krävs  
för att ligga steget före.
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
finns tillgänglig med två olika hastigheter; 
155 och 180 sid/min. Det utökade 
efterbehand lingsalternativet erbjuds också 
till 155 och 180 sid/min. Du kan alltså börja  
med den hastighet du behöver i dag och  
växa i framtiden med hjälp av enkla 
hastighetsuppgraderingar på plats.

Välj och vraka bland färger.
Med DocuTech HighLight Colour Systems kan 
du välja standardkassetter med svart plus en 
färg som blå, cyan, röd, kardinalröd, kungsblå, 
lila, grön, magenta eller gul.

Anpassade färger.
Standardfärger passar inte till alla 
användningsområden. Vissa kunder som 
kommer till dig letar efter färgen på sitt 
varumärke. Xerox Custom Blended Highlight 
Colours är utformade för att du ska kunna 
uppfylla dessa behov. Oavsett nyans hjälper 
vi dig att skapa en färg som uppfyller kunder
nas krav – och överträffar deras förväntningar.

Lägg in en ny färg för  
extra genomslagskraft.
Det är busenkelt att byta modulerna. 
Modulerna är designade så att tryckeri
personalen kan byta dem på ett par minuter. 
De är bara att rulla fram färgvagnen till 
enheten, öppna huset och byta modulen. 
Klart. Och när du börjar använda fler färger 
kan du byta färg lika enkelt och utöka 
användningsområdena och antalet olika 
jobb du kan ta in. Oavsett om du skriver 
ut i svartvitt eller markeringsfärg sker 
produktionen i HighLight Colour Systems  
i högsta hastighet. 



Vi utvecklar bara system som 
förbättrar ditt arbetsflöde. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
är kompatibelt med Xerox FreeFlow Digital 
Workflow Collection – en allt större serie 
arbetsflödesprodukter – och passar sömlöst 
in i ditt arbetsflöde. FreeFlowprodukterna 
bygger på öppna standarder, så att du kan 
utnyttja dina befintliga arbetsflöden och 
öka företagets produktivitet och lönsamhet. 
FreeFlowprodukterna används för att bygga 
upp arbetsflödeslösningar som omfattar 
hantering av dokument, processer och 
verk samhet i allt från kontorsmiljöer till 
kom mer siella tryckerier. Dessutom stöder 
FreeFlow själva stommen i digitala produk tions 
arbetsflöden – allt från välbekanta Xeroxnamn 
som VIPP till program och efter behand lings
enheter som har utveck lats av Xerox över  
100 affärspartner.

Din process. Vår styrka.
DocuTech HighLight Colour Systems ger dig 
optimal styrka och flexibilitet tillsammans 
med Xerox FreeFlow Print Server. I FreeFlow 
används den allra senaste processortekniken 
för att ge dig den styrka som behövs till  
väldigt komplicerade jobb och krävande 
 miljöer. Du kan använda det för att skapa  
upp till 250 anpassningsbara utskriftsköer  
och gruppera och hantera jobb mer effektivt. 
Du kan tilldela köerna vissa egenskaper och 
utföra kraftfulla funktioner som sparar tid.  
Det går till och med att förbigå vissa jobbpara
metrar utan att operatören ingriper – och du 
kan välja de dataströmmar som du behöver i  
dag i trygg förvissning om att du kan lägga till 
funktioner när de behövs. Dessutom förbättras 
utskriftsfunktionerna med FreeFlow genom:

• Resursbaserad schemaläggningser till 
att utskriftsresurserna finns på plats innan 
jobbet schemaläggs

• Programmering på sidnivå särskild pro
grammering används till varje sida i ett  
jobb – operatören får fullständig kontroll 
även över väldigt avancerade jobb

• Fjärrarbetsflöde används för att styra 
valfritt antal FreeFlowbaserade skrivare  
och till webbaserad jobbhantering från  
valfri dator i världen

• Utför RIP under utskrift så att processen 
hela tiden fortgår

• Jobbefordran ger jämnare arbetsbelastning

Stor variation hos utskrifter, 
grafik, bilder och data med  
strategisk färg.
Variabla utskrifter som standard. Dessutom 
kan du enkelt och kostnadseffektivt utöka 
företagets utbud med hjälp av HighLight 
Colour Systems och FreeFlow Variable 
Information (VI) Suite. FreeFlow VI Suite 
innehåller alla resurser du behöver för att 
lägga till variabel grafik, bilder och data i 
dokument som en del av det optimerade 
arbetsflödet. Resultatet är effektiva och 
imponerande marknadsföringsmaterial som 
breddar utbudet och ökar intäkterna. Med 
arbetsflödet FreeFlow VI Suite kan du räkna 
med optimal produktionshastighet och 
effektivitet i alla VItillämpningar. 

DocuTech HighLight Colour Systems öppnar dörren till massor av 
möjligheter. Lägg till markeringsfärg, utskrift av variabel information, en serie 
dataströmmar samt efterbehandlingsalternativ – och se hur horisonten vidgas.  
Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection får alla bitar på plats och förbättrar  
dina arbetsflödesprocesser.

Utöka utbudet och  
förbättra produktiviteten.



Står pall för dina utmaningar.
För att klara av kraven på utskriftsmiljöer i 
produktionsklass måste dina utskrifts lös nin
gar vara tillförlitliga och färdiga för drift – 
varje gång du behöver dem. Den nya tekniken 
bakom HighLight Colour Systems används 
för att uppnå enastående tillförlitlighet och 
maximal drifttid i linje med de höga kraven 
på företagen.

Färgsprakande kvalitet.
Våra digitalt optimerade papper och 
specialmaterial är särskilt utformade för att 
passa ihop med Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour Systems och ge enastående 
produktivitet, överlägsen tillförlitlighet och 
fantastisk flexibilitet. 

Vi har en bred portfölj av papper och 
special material i alla tänkbara tjocklekar 
och storlekar, så att du kan anpassa an
vändningsområden och färgmarkera viktiga 
budskap på material som medlemskort, nyhets
brev, hyllskyltar, rapporter och handböcker.

Med Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour Systems, Xerox 
förbruk ningsmaterial och en 
smula fantasi blir möjlig heterna 
oändliga.
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Bra för företag – bra för miljön. Det finns ingen anledning att miljön ska ta 
smällen av tekniska framsteg. Xerox har en lång tradition av ledande miljöarbete  
och vi har lärt oss att det som är bra för miljön även kan vara bra för affärerna  
och våra kunder.

Konstruerad med hänsyn till miljön.
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems:

• Minskad avfallsmängd och energiförbrukning tack vare återvunna komponenter

• Energisparlägen ger lägre energiförbrukning

• Använder utbytbara enheter som är utformade för att lämnas in och återvinnas

• Skapar mer effektiv pappersanvändning genom att man kan använda retur pap
per, skriva ut material på begäran samt läsa av dokument till elektroniska filer

Xerox och miljön: grönt är vår färg.

www.xerox.com


