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Xerox® Colour J75 Press מכונת הדפוס בצבע Xerox© J75 – מפרטים

רזולוציה
 	 2400 x 2400 dpi :הדפסה/צילום 

 סריקה:
200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

 	600, 300, 200, 150 Dot*, :רשת הדפסה 
200 Line Screen*, Stochastic Screen*

טכנולוגיה
	 Automatic Color Quality Suite (ACQS)

יכולת טעינה במהלך פעולה	 
טכנולוגיית רגיסטרציה מתקדמת לבקרה 	 

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

Adjustment (SIQA)
 	 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® PDFPrint Engine*

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

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

פרודוקטיביות/מהירויות הדפסה
מחזור עבודה: 450.000	 

	   A4/ 76 ppm 8.5” x 11” 75 ppm 
(64-300 ג/מ"ר)

A3/ 11" x 17" 39 ppm )64-300 ג/מ"ר)	 
SRA3/12" x 18" 35 ppm )64-300 ג/מ"ר)	 

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-110 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 מעקף:	 

	 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 מעקף
 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 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

 	GBC® AdvancedPunch
 -A4-8.5 ו" x 11"-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
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
 	 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

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

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

©Xerox Corporation 2013. כל הזכויות שמורות.®Xerox ,Xerox ו-®SMart Kit® ,FreeFlow® ,Design ו-®SquareFold הם סימנים מסחריים של 

Xerox Corporation בארצות הברית ו/או ארצות אחרות.

 Xerox© J75 מכונת הדפוס בצבע
Fogra נושאת הסמכת

Xerox© J75 מכונת הדפוס בצבע
לעבודות בעלות ערך מוסף גבוה ולקוחות מרוצים 

במיוחד

פתרון רב תכליתי לעסק חזק יותר
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Growing your business continues 
to be a challenge. Doesn’t it? 

2 

It always has been. But let’s talk about what could make it easier. 
Every day, you face more pressure to offer more – more complex jobs, more 
high-value solutions, more value and all at faster turnaround times. Achieve it, 
and business growth isn’t as complicated as it has always seemed to be. 
Easier said than done? Not anymore. 

The Xerox® Colour J75 Press makes delivering for your customers 
easier than ever. It automates great colour. It runs heavyweight stocks 
at full rated speed. It provides scalable feeding and fi nishing solutions 
that produce a range of high-value applications. And it offers workfl ow 

power and fl exibility so it all integrates with your offset business and 
complements your existing workfl ow. 

If your business is ready for growth, then the Xerox® Colour J75 Press is 
the powerful solution you’ve been waiting for. 

11

Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery®*

* Stand is optional

Xerox® FreeFlow® Print Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Supported by the Xerox® FreeFlow® and Xerox® 
EX Print Servers.

Colour Workfl ow Software
Each server is designed to meet a specifi c set of workfl ow and 
application requirements. Your Xerox representative will help 
you choose the one that best suits your needs.

Print Servers that Produce More Work 
with an Easier Workfl ow

We offer a choice of print servers, so you’re sure to fi nd one that fi ts your 
workfl ow. They all put a variety of colour tools, workfl ow capabilities, processing 
speed and sophisticated colour management controls at your fi ngertips. 

The Adobe PDF 
Print Engine – or 
APPE – is the 
gold standard in 
PDF processing, 
producing PDF files 
that flow through 
your shop with 
a minimum of 
intervention. No 
more transparency 
problems. No more 
colour matching 
challenges. Instead, 
you will see faster 
turnarounds. More 
accurate results – 
and more returning 
customers.

A A
Before

Transparency handling

After

Before

Spot colour callouts

After
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תהליך ההרחבה של העסק שלך ממשיך להוות אתגר. 
נכון?

התהליך היווה אתגר מאז ומתמיד. אבל בוא נדבר לרגע על דרכים שיוכלו להפוך אותו 
לפשוט יותר. 

מדי יום, אתה נתון ללחץ כיוון שאתה נדרש לספק יותר – עבודות מורכבות יותר, פתרונות בעלי 
ערך גבוה יותר, ערך רב יותר – והכול תוך עמידה בסבבים מהירים יותר. אם תשיג יעדים אלה, 

 צמיחתו של העסק כבר לא תהיה מסובכת כפי שהייתה בעבר. קל יותר לומר מאשר לבצע?
לא עוד.

מכונת הדפוס בצבע Xerox© J75 מאפשרת לך לספק פתרונות 
ללקוחותיך בצורה פשוטה מתמיד. היא הופכת את הפקתם של צבעים 

מרהיבים לתהליך אוטומטי. היא מדפיסה על גיליונות נייר במשקל 
כבד במהירות מלאה. היא מספקת פתרונות הזנה וגימור שניתנים 
להרחבה ואשר מייצרים שלל יישומים בעלי ערך גבוה. בנוסף, היא 

מספקת זרימת עבודה עוצמתית וגמישות, משתלבת להפליא בעסק 
האופסט שלך ומשלימה את זרימת העבודה הקיימת בעסק.

אם העסק שלך מוכן לצמיחה, מכונת הדפוס בצבע Xerox© J75 היא 
הפתרון רב העוצמה שלו ייחלת.

שרתי הדפסה שמפיקים עבודות רבות יותר תוך הבטחת 
זרימת עבודה פשוטה יותר.

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.

 שרת ההדפסה
Xerox® FreeFlow®

 שרת ההדפסה
 ,Xerox® EX Print Server 

Powered by Fiery®*
*המעמד הנו אופציונאלי

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

Xerox® EX-ו  Xerox® FreeFlow® נתמך על-ידי שרתי ההדפסה

לפני

לפני

אחרי

אחרי

טיפול בשקיפות

Callouts בצבעי ספוט

 Adobe PDF Print-ה
Engine או APPE הוא 

"תקן הזהב" בכל הנוגע 
 ,PDF לעיבוד קובצי

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.
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יכולות הזנה וגימור שצומחות עם העסק שלך

פרודוקטיביות מן ההתחלה ועד לסיום. מכונת הדפוס בצבע Xerox® Color J75 מספקת 
לך את אפשרויות הבחירה שדרושות על מנת להפיק שלל מוצרים, החל בברושורים מנייר 

מצופה ועד לעלונים, מצגות, דיוור ישיר, חוברות – ולהבטיח לעצמך לקוחות מרוצים 
ונאמנים. את כל זה תוכל לעשות תוך שמירה על פרודוקטיביות שתחזק את השורה התחתונה 

שלך ותסייע להרחבת העסק.

נותנים מענה לשאלות קריטיות

האם אתה שואף להפעיל יישומים בעלי ערך גבוה יותר – מן הסוג 
שמייצר את החזר ההשקעה שבו אתה ולקוחותיך מעוניינים? האם 

הלקוחות דרושים סבבי ייצור מהירים יותר? האם אתה נמצא בשלבי 
מעבר מדרישות הצבע הפשוטות של הלקוחות לעבודות מורכבות 

יותר, שבהן התאמת צבעים היא בעלת חשיבות מכרעת? מיישומים 
קיימים לעולם הדיגיטלי?

בעבר, כל אלה לא השתלבו אף פעם בצורה מלאה. נהגת לומר 
ללקוחותיך, שעליהם לבחור בין פתרון מהיר לבין פתרון איכותי לבין 

מחיר תחרותי. במקרה הטוב, ייתכן שיכלו לבחור בשתיים מתוך 
אפשרויות אלה. אבל ליהנות מכל השלוש? לחלוטין בלתי אפשרי.

כעת יש תשובה לשאלות אלה. זו התשובה שמבטיחה פתרון הדפסה 
 Xerox® Color J75 יעיל יותר ועסק חזק יותר. זו מכונת הדפוס בצבע

יותר – אפשרויות, יעילות, עבודות, הזדמנויות
 ?Xerox® Color J75 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. יותר יעילות ואמינות, שמיתרגמות בסופו של 
דבר ליותר רווחים. ויותר הזדמנויות, שכן אתה הופך לשותף המובן 

מאליו עבור מגוון רחב יותר של לקוחות. 

במקרה של Xerox® Color J75, פחות הוא גם יותר. אתה מקבל את 
הפתרון הדיגיטלי האולטימטיבי בעלות מופחתת ועם טביעת כף רגל 

קטנה יותר.

המוקד של פתרון גמיש יותר
מכונת הדפוס Xerox® Color J75 עומדת במרכזו של פתרון מלא של 

הדפסה דיגיטלית, המיועד לייעל את עבודתך ולהפוך אותך לרווחי 
יותר. פתרון ה-J75 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.
אחת התכונות העוצמתיות ביותר של הפתרון היא קלות השימוש, 

המאפשרת לכל אחד להפיק את המרב מיכולותיו האדירות. כתוצאה 
מכך, אתה יכול להקדיש זמן רב יותר לפעילויות שמאפשרות להרחיב 

את העסק שלך.

מכונת הדפוס Xerox® Color J75 תוכננה מתוך מחשבה על גמישות – 
תוך איזון בין הפתרון המתאים, שמאפשר לך להיכנס לעולם הדיגיטלי 

או להרחיב את בסיס הלקוחות שלך, לבין עוצמה מדהימה וקלות 
שימוש, משאבים שמאפשרים להרחיב את העסק ועלויות נמוכות 

שמבטיחות כי תוכל להישאר תחרותי.
 מיון

ואיסוף
 הידוק

בשדכן
 ניקוב
חורים

חוברות קיפול z-fold  קיפול
משולש

Tabloid
z-fold

 חיתוך
פנים

 קיפול
מרובע

מזינים ויחידות גימור

מזין בקיבולת גבוהה לנייר בגודל חריג: מוסיף קיבולת וכן עד 
שתי נקודות נוספות של בחירת מדיה עבור מדיה כבדה וגדולה 
ויישומים בעלי ערך גבוה. זמין בתצורות של מגש 1 ו-2 מגשים.

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

חורים ואיסוף בשלב נוח אחד.

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

* נדרש מודול ממשק.

:*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.

כעת קל מתמיד להוסיף את הגימור המושלם לכל רעיון מקצועי, בזכות מגוון האפשרויות הרחב.
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מכונת הדפוס Xerox® Color J75 מספקת גמישות עצומה בגורם 
צורה קטן - וכך מאזנת את העוצמה המאפשרת לבנות עסק חזק 

יותר עם יכולת השליטה בעלויות.
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בלבה של מכונת הדפוס Xerox® Color J75 נמצא 
הספקטרופוטומטר המובנה. ללא ספק, זהו מרכז העצבים של 

מכונת הדפוס, אשר מספק את עוצמתם של כלי ניהול הצבע 
מחבילת Automated Color Quality Suite (ACQS), שמיועדים 

לשפר את יציבות הצבעים, רמת דיוקם וההדירות שלהם. כיוון 
שהספקטרופוטומטר מצוי במיקום אסטרטגי לאורך נתיב הנייר, 
תהליכים אוטומטיים כגון כיול צבע ויצירת פרופילי יעד מייעלים 

אוטומטית את זרימת העבודה, מגבירים את הפרודוקטיביות שלך 
– ומשפרים את השורה התחתונה.

כיול אוטומטי לצבע בעל איכות עקבית
ספקטרופוטומטר ה-ACQS המובנה ממכן את כיול מכונת הדפוס, 

שמהווה מרכיב קריטי של ניהול הצבע. ניתן להגדירו לפעולה 
אוטומטית בלוח זמנים קבוע, וכך למנוע את הבעיה המוכרת של 

הזנחת הכיול על-ידי מפעילים עסוקים, שכן הוא פועל לחלוטין "ללא 
מגע ידיים". הוא מקל על שמירת העקביות לרוחב משמרות ובקרב 

מפעילים מרובים – כך שאין עוד צורך להסתמך על ניחושים.

כיול אוטומטי

מונע שגיאות הנובעות מטעויות אנוש או מהזנה לקויה, 	 
שעלולות לקרות בעת כיול ידני – או כאשר הכיול נשכח 

לחלוטין. לא נדרשת הזנה בנפרד של תרשימי כיול.

מקצר את זמן "חוסר הפרודוקטיביות" של המדפסת ומקל על 	 
סבבי העבודות.

ניתן להגדיר פעולה אוטומטית בסיום סבב העבודות הבא, 	 
ולחלופין לאחר כמות מסוימת של שעות עבודה או של דפים 

מודפסים.

מפחית את תנודות הצבע, אשר נגרמות כאשר מפעילים 	 
שוכחים לכייל או כאשר הכיול מבוצע שלא בהתאם ללוח 

הזמנים בגלל עומסי עבודה )שרת FreeFlow® Print בלבד).

מבצע כיול אוטומטי של איזון הלובן )של הספקטרופוטומטר) על 	 
מנת להבטיח, כי החיישן יחזיר תמיד תוצאות מדויקות.

הבטח שמכונת הדפוס של 
זירוקס תישאר יציבה ומדויקת 

יותר.
באמצעות תהליכים 

אוטומטיים של כיול ויצירת 
פרופילים במכונה, תוכל 

לבצע התאמה טובה יותר בין 
הדפסות proofs שאושרו 

לבין עבודות שהודפסו בעבר.

גישות אופייניות לצבע Xerox® ACQS

היעדר ניהול צבעים מסורתי 
הוא עניין של הימור.

לאור השינויים במיומנות 
המפעילים, החומרים 

והגורמים הסביבתיים, איכות 
הפלט של מכונת הדפוס 

עלולה בקלות להיפגע 
ולרדת מרמתה המיטבית.

יום 1

יום 2

הכיול מייצר יתר 
עקביות, אולם לא 

בהכרח דיוק רב יותר.
תחילה, הכיול הידני 

או האוטומטי יסייע לך 
להשיג פלט צבע צפוי 

יותר.

Advanced Destination Profiling לדיוק צבעים 
משופר

Advanced Destination Profiling יוצר פרופיל יעד איכותי, מותאם אישית 
ותואם ICC, עבור יישומים שהנם תלויי צבע כגון תצלומים ודיוור ישיר, 

אשר דורשים רמות גבוהות של דיוק בצבע ובפרטים, כמו גם מראה 
נעים לעין – וכל זאת בלחיצת כפתור.

:Advanced Destination Profiling

תהליך אישור ה-proofing מעולם לא היה קל יותר. השג התאמת 	 
צבעים על מנת לתת ביטוי לכוונת המעצב – בדרך כלל כבר בניסיון 

הראשון.

מספק עקביות צבעים משופרת בין מכונות הדפסה שונות ובמשך 	 
הזמן גם על גבי מכונה יחידה.

מספק דיוק צבעים יוצא דופן בהתאם לתקני הצבע המקובלים בענף, 	 
.ISO-ו ®GRACoL כגון

מוביל לאיכות גבוהה יותר של גוונים נטרליים, פרטי הצללות 	 
והדגשות ועיבוד תמונות.

49

איכות צבעים משופרת באופן אוטומטי

עד כמה טוב ניהול הצבעים שלך? ועד כמה הוא חשוב לניהול העסק? כאשר עליך להשיג 
התאמה בין צבעים ארגוניים לבין תקני הצבע המקובלים בענף, ניהול הצבעים האוטומטי מהווה 

יכולת שמשנה את כללי המשחק.

הגדל את הפרודוקטיביות שלך – ואת רווחיך.

 ,Xerox® Color J75 מעבר לפרודוקטיביות העצומה שמובנית במכונת הדפוס 
 אנו מספקים מגוון פתרונות שמאפשרים לך להפיק עבודות בעלות ערך גבוה ביותר 

ולהשיג את רמות הרווח הגבוהות ביותר.

יישומי פרודוקטיביות ליעילות חסרת תקדים
אנו מספקים את פתרונות התוכנה של ®FreeFlow, שמרחיבים את 
יכולותיך. פתרונות אלה מוכנים לשימוש ומשתלבים הישר בזרימת 

 העבודה שלך, בלי קשר לשרת הצבע שבו אתה משתמש.
הם מסופקים עם תמיכת אנליסטים, שמיועדת לסייע לך בתחילת 

העבודה ולעזור לך בעת השימוש בתבניות מוכנות מראש המותאמות 
ליישומים. בשורה התחתונה, תוכל ליהנות מכלים והדרכה שיאפשרו 

לך להצליח – באופן מיידי.

 VI on the Fly – תבניות רב תכליתיות וזרימת עבודה, 
שמאפשרות לך להפיק כרטיסי ביקור, גלויות וכרזות בהתאמה 

אישית.

Set Up and Go – הכנה מפושטת בשלב הקדם-דפוס ותבניות 
עימוד שמאפשרות ליצור לוחות שנה, חוברות ועוד.

One Touch – זרימות עבודה אוטומטיות שמוכנות לשימוש 
ומיועדות להפקת גלויות, כרטיסי ביקור, חוברות ולוחות שנה.

!Book It – פתרון מיכון לקדם-דפוס, שפותח במיוחד על מנת 
לפשט את ייצור הספרים.

עבודות בעלות ערך גבוה יותר דרך התאמה אישית
אין ספק, כי אחד הדברים שמעלה את ערך היישומים אשר אתה 
מספק ללקוחותיך, ואשר הם בתורם מספקים ללקוחותיהם, הוא 

 Variable Information-השימוש בהתאמה אישית. שלל פתרונות, החל ב
Suite ו-®XMPie של זירוקס, וכלה במגוון פתרונות של שותפים עסקיים, 

מעניקים לך יתרון בולט בשוק שהופך תחרותי יותר ויותר. בין אם 
אתה חדש בתחום ההדפסה הדיגיטלית, או שאתה מקצוען משופשף, 

אנו מספקים לך כלים שיאפשרו לך להפיק כל יישום אפשרי, החל 
בהתאמה אישית של שמות ועד לקמפיינים חוצי מדיה הממוקדים 

בהחזר השקעה.

עבודות מותאמות אישית מתבלטות בין עבודות אחרות, מושכות 
תשומת לב, מקדמות את שיעור התגובה ושימור המידע ומובילות 
לרווחים גדולים יותר עבור הארגון שמשתמש בהן ועבור השותף 

שמפיק אותן. אופסט הוא לא הפתרון. גם פתרונות דיגיטליים 
תחרותיים אחרים הם לא תמיד התשובה. כשתוכל לספק עבודות 

כאלה, תחולל שינוי שיוכל לקדם את העסק שלך.
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יכולות שמקדמות את העסק שלך

כשתתקדם להיקפי הדפסה חודשיים גבוהים יותר ולנייר במשקל כבד, מכונת הדפוס בצבע 
Xerox® Color J75 תקדם אותך לעמדה מובילה. היכולת להפיק עבודות על גבי מצעים 

במשקל של עד 300 ג/מ"ר )כריכות עד 110 ליברות) מרחיבה את היצירתיות שלך מבלי להאט 
את הפרודוקטיביות. בצע יותר עבודות מרהיבות בקצב מהיר יותר, תוך ניצול מהירות הדפסה 

מרבית בצד איכות הדפסה מעולה.

השתמש בנייר במשקל כבד ועמוד בלוחות זמנים 
צפופים

אין כל ספק, שנייר במשקל כבד מוביל לתוצאות מרשימות במסגרת 
שלל יישומים, החל בכרטיסי ביקור וכלה בחוברות. מכונת הדפוס 

בצבע Xerox® Color J75 מספקת מיטוב אוטומטי של מצעים 
במשקל כבד שמגיע עד 300 ג/מ"ר )כריכות עד 100 ליברות), בצד 

פרודוקטיביות וגמישות מוגברות, שמאפשרות לטפל בעבודות 
התובעניות ביותר ללא כל התערבות ידנית. איכות התמונה הגבוהה 

מושגת הן עבור מצעים כבדים והן עבור נייר קל משקל, כך שאתה יכול 
להיות סמוך ובטוח, שהתדפיסים ייראו בדיוק כפי שרצית.

אמינות מוגברת באמצעות שירותים מרוחקים
חבילת השירותים המרוחקים מגבירה את האמינות, זמן הפעולה 

התקינה והפרודוקטיביות – וכך מאפשרת לנו לסייע לך בחיזוק 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.

מדיה מיוחדת היא אחד מתחומי המומחיות שלנו
על מנת להפיק את המירב משלל סוגי המדיה שבהם תומכת מכונת 
הדפוס Xerox® Color J75, זירוקס מספקת מדיה מיוחדת עבור מגוון 

 Premium Never Tear ,יישומים מותאמים אישית, כגון המצע הסינטטי
DocuMagnets ועוד. בזכות המדיה המיוחדת של זירוקס תוכל להפיח 
חיים חדשים ביישומים קיימים, או להרחיב את היצע המוצרים שלך. 

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.

 Simple בקרת איכות וחיסכון בזמן באמצעות
Quality Adjustment (SIQA)

העבודות שדורשים לקוחותיך מצריכות יישור ורגיסטרציה מעולים. 
מכונת הדפוס Xerox® Color J75 מספקת שליטה יוצאת דופן בשניהם, 

באמצעות ערכת הכלים Simple Quality Adjustment. אבל עוצמה זו 
אינה באה על חשבון הפשטות. ערכת SIQA מספקת שליטה אוטומטית 
ברגיסטרציה ומבטיחה שעבודותיהם של הלקוחות יעמדו בסטנדרטים 
המחמירים ביותר. תהליך התיקון SMILE של SIQA מאפשר לכוונן את 

אחידות הצפיפות וכך מספק צבע מדויק מקצה לקצה ומדף לדף.

סריקה מתקדמת שמרחיבה את יכולותיך
הסורק המובנה במכונת הדפוס בצבע Xerox® Color J75 מספק 

דרכים חדשות ליצירה ולשיתוף פעולה. אפשרויות הסריקה, כגון 
 proofs-סריקה לדואר אלקטרוני, מספקות ללקוחותיך גישה מיידית ל

הדיגיטליים. באפשרותך גם לאחסן בארכיון עותק מודפס או ליצור 
 חוברות בתוך דקות. 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

ipm 200. הסורק 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.

התאמה מושלמת
השותפויות שאנו מקיימים עם כמה מן 

 CGS ORIS השמות המובילים בענף, כגון
ו-CMI, מאפשרות לך להיות סמוך ובטוח, כי 
עסקי האופסט והעסק הדיגיטלי שלך יעבדו 

יחד בצורה חלקה ויספקו צבע תואם ומרהיב.

CGS ORIS ו-CMI מספקים אחזור צבע 
איכותי, מדויק והדיר על גבי מכונת דפוס 

אחת או יותר. באמצעות פתרון יחיד, תוכל 
לבצע ניהול צבע מדויק עבור מספר טכנולוגיות, לרבות מכונות 

דפוס דיגיטליות בצבע, מכונות הזנה של נייר רציף ומכונות אופסט 
הפועלות בשיטת הליטוגרפיה – מעבודה לעבודה, מיום ליום 

ומשנה לשנה. Xerox® Confident Color, שמבוסס על שותפות עם 
CMI ו-CGS ORIS, יכול לשפר את הפרודוקטיביות על-ידי איזון 

עומסים עבור עבודות חוצות מדיה כגון ספרים המצוידים בכריכות 
אופסט וגוף שמופק באמצעות הדפסה דיגיטלית, וזאת תוך הפחתה 

משמעותית של שגיאות הפלט והפסולת. קיצור תהליכי האישור 
ושיפור זמני הסבב ואספקת פלט צבע הדיר וצפוי, אשר תורם רבות 
למוניטין שלך. הסך הכולל של יתרונות אלה מיתרגם מיידית לשורה 
 Xerox® Confident Color התחתונה, בעת שאתה נעזר בעוצמתו של

לצורך שימור לקוחות קיימים ומשיכת לקוחות חדשים.

זירוקס מתגאה בעובדה, כי היא מספקת טכנולוגיות לניהול צבע 
 Xerox®Confident .אוטומטי לרוחב היצע מוצרי הצבע הדיגיטליים שלה

Color, אסופת טכנולוגיות ושירותים מובילים לניהול צבע, מספקת 
איכויות צבע משופרות במיוחד ותוצאה נמכרת יותר, כאשר היא 

.Xerox® Color J75 משולבת במכונת הדפוס בצבע 
החל בייעוץ מתקדם, דרך כלי פיתוח עסקי וכלה בפתרונות מותאמים 
אישית, Xerox® Confident Color יכול לסייע לך להלהיב את הלקוחות, 
להפיק עבודות רבות יותר, להפחית עלויות ולהרחיב את העסק שלך.

תמונה מרהיבה ועקבית – תדפיס אחר תדפיס
מכונת הדפוס בצבע Xerox® Color J75  משיגה איכות תמונה 

מתקדמת אשר נותנת מענה גם ללקוחות התובעניים ביותר, וזאת 
בזכות ערכת אפשרויות חדשנית – שמיועדת להפיק איכות יוצאת 

דופן, מדויקת והדירה. המכונה ידועה באיכות הצבע המעולה שלה 
ומצוידת בהסמכת Fogra, כמו גם באישור PANTONE® להתאמת 

 PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE-צבעי ספוט בכפוף ל
.PANTONE PLUS-ו GoeTM

Xerox® MatchAssure

MatchAssure הוא פתרון ממוקד לניהול צבע, אשר מיועד לספק התאמה בין מספר מכונות הדפסה דיגיטליות בצבע של זירוקס לבין תקני 
צבע ארגוניים או תעשייתיים. פתרון MatchAssure – שממוטב לזרימת העבודה של זירוקס – מספק יצירת פרופילים מהירה ופשוטה, אינו 
מצריך כל מומחיות מיוחדת וממזער את ההשפעה על הפעילות שלך. הפרופילים המתקבלים יכולים לסייע לך בהשגת עקביות גדולה עוד 
יותר לרוחב צי מכונות הדפוס הדיגיטליות של זירוקס שקיים ברשותך. המשמעות, כמובן, היא יותר מכל דבר – איכות, לק וחות ונתח שוק.

Confident Color ביטחון אולטימטיבי – עם
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תכונות שמספקות פרודוקטיביות, איכות ואמינות

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 החומרים המתכלים מסדרת 

SMart Kit עבור דיו יבש, גלילי פיוזר, 
פיוזר ובקבוק הפסולת לדיו היבש קובעים 
שיאים חדשים עבור זמן הפעולה התקינה 

של המוצר.

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

 ±1 mm אשר מאפשרים רגיסטרציה
מקדימה לאחור.

 2400x2400 איכות תמונה: רזולוציה של
dpi. מכלול Corotron בעל יכולת הניקוי 
העצמית מספק פרודוקטיביות מוגברת 

ואיכות תמונה משופרת. טכנולוגיית 
הדיו היבש המבוסס על "המסה איטית" 

Emulsion Aggregation) EA, אמולסיה 
מצטברת) של זירוקס כוללת תהליך 

צמיחה כימית, כאשר החלקיקים הקטנים 
והאחידים 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.

סורק: התקן הטיפול במסמכים מכיל 
 מסמכי מקור בגודל שנע בין

 .11” x 17” (A3) 8.5 לבין” x 11” (A4)
סריקה דו-צדדית אוטומטית ברזולוציה 

 של x 600 dpi 600 ובמהירות של עד
 x 2400 200, וצילום ברזולוציה של ipm

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.

ספקטרופוטומטר מובנה: 
ספקטרופוטומטר משולב המובנה בנתיב 

הנייר, אשר הופך פונקציות כגון כיול 
ויצירת פרופילי יעד לאוטומטיות.

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 אופציונאלית, יחידת גימור 

Booklet Maker סטנדרטית עם יחידת 
 SquareFold® Trim ,קיפול אופציונאלית

מודול, GBC® AdvancedPunch וכן מערים 
בעל קיבולת גבוהה.

מודול SquareFold Trimmer : חבר 
 Standard למכונה את יחידת הגימור

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

ועלונים איכותיים יותר.
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מגוון מפתיע של אפשרויות, פרודוקטיביות חסרת תקדים 
ומיכון

בין אם אתה חדש בעולם הצבע הדיגיטלי, או שאתה משדרג יכולות קיימות, מכונת 
הדפוס בצבע Xerox® Color J75 מצוידת בתכונות שיאפשרו לך לקבל יותר ויותר 

עבודות תובעניות מלקוחותיך, להפיק אותן באיכות יוצאת דופן ולהגדיל את רווחיך.

 בחן את ה-Xerox® Color C75 בפנים ובחוץ, ותגלה כי מכונת הדפוס בצבע
Xerox® Color J75 בנויה באופן שמבטיח לך ביצועים אמינים, טיפול ייחודי במדיה, 

איכות שתלהיב את הלקוחות ופרודוקטיביות יוצאת דופן – מן ההתחלה ועד 
לנקודת הסיום.
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