
De concurrentie voor blijven en 
kansen grijpen is nu gemakkelijker 
geworden

Performance Package voor de Xerox® IJP 2000 grootformaat-printer 

Benut elke druppel optimaal
U zult versteld staan van de afdrukken van de IJP 2000 printer. Zeer 
kleine druppels van 1,3 picoliter produceren een magnifieke resolutie 
van 1.600 x 1.600 dpi. Dit is fantastisch nieuws voor klanten die de 
aandacht willen trekken met fijne details, vloeiende lijnen en krachtige 
kleuren. En dankzij het Performance Package kunt u deze ingebouwde 
mogelijkheden optimaal benutten door eventuele verschillen tussen de 
printkoppen te corrigeren – een standaard uitdaging bij elke vorm van 
grootformaat-technologie. Hierdoor wordt de kwaliteit van opdrachten 
met een hoge kleurendekking verbazingwekkend, zodat klanten blijven 
terugkomen.

Nog meer nieuwe mogelijkheden
Naast het aannemen van meer opdrachten met een hoge 
kleurendekking biedt het Performance Package ook mogelijkheden om 
apparatuur te combineren en uw workflow te stroomlijnen. Dankzij de 
nieuwe functies Scan to Print en Scan to File van de 7742 scanner kunt 
u uw klanten waardevolle diensten aanbieden zoals archivering en 
gegevensdeling tot 1.200 dpi in full colour of zwart/wit.

Geïntegreerd gebruiksgemak
Het Performance Package draait op de Caldera GrandRIP+ van de IJP 
2000 printer, zodat uw grootformaat-workflow gecentraliseerd en 
simpel wordt gehouden. Dankzij de intuïtieve gebruikerinterface kunt 
u eenvoudig zowel uw afdrukkwaliteit optimaliseren als scannen naar 
TIFF, PDF of JPEG.

Haal rendement uit uw investering. Snel.
Alleen de snelheid van de Xerox IJP 2000 grootformaat-printer maakt 
deze machine al een uitstekende keus om uw grootformaat-activiteiten 
naar een nieuw, hoger niveau te tillen. En het gebruik van het 
Performance Package biedt zelfs nog meer mogelijkheden. De IJP 2000 
printer levert al rendement op uw investering op, als deze slechts één uur 
per dag wordt gebruikt. De overige uren leveren u winst op. 

IQ-beheersysteem Scan to Print / 
Scan to File

Profiteer optimaal van uw investering in een 
inkjetprinter met het Performance Package 
voor de Xerox® IJP 2000 grootformaat-
printer – krachtige softwareverbeteringen 
gecombineerd met een scanner die ultieme 
controle over de afdrukkwaliteit en nieuwe 
zakelijke mogelijkheden biedt. 



Specificaties van het Performance Package van de Xerox® IJP 2000 
grootformaat-printer
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Technologie
• 7742 scanner voor Scan to Print/File en 

beeldkwaliteitsbeheer

Scanresolutie en -formaat
• 100-1.200 dpi (in stappen van 50 dpi tot 

600 dpi)
• Optische resolutie 1.200 dpi
• TIFF, PDF, PDF/A, JPEG

Scanformaat
• Scanbreedte: 1.067 mm
• Scanlengte: 30 m, tot 300 dpi
• Breedte van de documenteninvoer: 

1.117 mm

Mediasoorten
• Bankpost, mat gecoat, satijn, glans, 

lichtbakfolie, lichtblokkerende folie, 
scheurbestendig, zelfklevend, bannerdoek/
vinyl*, blueback-papier

• Andere inkjetmedia zijn mogelijk, mits ze 
binnen de specificaties voor gewicht en 
dikte vallen

• Maximale scandikte: 2 mm

Functies
• FreeFlow Accxes Copy Touch
• Intuïtieve gebruikerinterface
• Sure Scan – eenmalig scannen, meerdere 

kopieën en bestanden, zelfs als de opdracht 
of kwaliteit is ingesteld

• WYSIWYG-voorbeeld – alle beeldinstellingen 
real-time bekijken zonder opnieuw te hoeven 
scannen

• Lange opdrachten, tot 30 m
• Grijsschaal en kleurmodi

Afmetingen van de scanner
• 1.300 mm b x 152 mm h x 381 mm d 

(exclusief standaard)
• Gewicht: 26,5 kg

Elektriciteitseisen 
• 50-60 Hz
• 100-240 V

Stroomverbruik
• 5 W in stand-by, <53 W tijdens scannen

Eisen aan de omgeving
• Temperatuur: 10-35 ºC
• Vochtigheid: 15-85%

*Voor de scancorrectie kunnen vervangende media nodig zijn

Oplossing Kleur Monochroom
200 dpi 152 mm/s (6 ips) 330 mm/s (13 ips)

400 dpi 76 mm/s (3 ips) 165 mm/s (6,5 ips)

600 dpi 50 mm/s (2 ips) 100 mm/s (4 ips)

1.200 dpi 25 mm/s (1 ips) 50 mm/s (2 ips)
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