
Xerox® J75-kleurenpers

Xerox® J75-kleurenpers
Produceer hoogwaardige 
opdrachten en stel uw klanten 
meer dan tevreden.
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Uw bedrijf laten groeien blijft een 
uitdaging. Toch? 

Dat is altijd al zo geweest. Maar laten we het eens hebben over hoe dat 
gemakkelijker zou kunnen. 
Elke dag staat u meer onder druk om meer te bieden: complexere opdrachten, 
hoogwaardiger oplossingen, meer waarde en dat alles bij kortere doorlooptijden. 
Als u dat kunt realiseren, is bedrijfsgroei opeens niet meer zo gecompliceerd als 
het altijd heeft geleken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan? Nu niet meer. 

De Xerox® J75-kleurenpers maakt het gemakkelijker dan ooit om uw 
klanten te leveren wat ze willen. Er wordt automatisch voor prachtige 
kleuren gezorgd. Zware papiersoorten worden op volle snelheid 
verwerkt. De schaalbare inleg- en afwerkingsoplossingen produceren 
een scala aan hoogwaardige drukwerktoepassingen. Bovendien biedt 

de pers workflowkracht en flexibiliteit, zodat deze zich volledig laat 
integreren met uw offsetmachines en een aanvulling vormt op uw 
bestaande workflow. 

Als uw bedrijf aan groei toe is, is de Xerox® J75-kleurenpers de 
krachtige oplossing waarop u hebt gewacht. 
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Antwoord op enkele 
belangrijke vragen.

De Xerox® J75-kleurenpers is enorm veelzijdig, zodat u uw 
bedrijf kunt versterken en tegelijk de kosten kunt beheersen.

Bent u van plan hoogwaardiger drukwerktoepassingen te produceren 
– van het type dat het investeringsrendement genereert dat 
zowel u als uw klanten verlangen? Vragen uw klanten om kortere 
doorlooptijden? Stapt u van eenvoudige kleuraanvragen van klanten 
over op complexere opdrachten waar kleurafstemming van cruciaal 
belang is? Van bestaande toepassingen op digitale?

Normaal gesproken kan dat niet allemaal tegelijk. Het was altijd zo 
dat u uw klanten moest vertellen dat u ofwel snel ofwel met goede 
kwaliteit ofwel tegen een gunstige prijs kon leveren.  Soms konden ze 
er twee kiezen. Maar alle drie? Uitgesloten. 

Nu is er een antwoord op die vragen. Het is uw antwoord voor een 
productievere afdrukoplossing en een sterker bedrijf. Het is de Xerox® 
J75-kleurenpers. 

Meer – beschikbaarheid, productiviteit,  
opties en kansen.
Waarom zou u de Xerox® J75-kleurenpers kopen? Omdat die u – en 
uw klanten – meer te bieden heeft. Meer van het soort opdrachten 
waarnaar meer vraag is. Meer afdrukmaterialen die op nominale 
snelheid kunnen worden verwerkt en de afgewerkte toepassingen 
worden waarvoor u een goede prijs kunt vragen. Meer productiviteit 
en betrouwbaarheid, wat samen meer winst oplevert. En meer 
kansen naarmate u voor een grotere verscheidenheid aan klanten de 
voorkeurspartner wordt. 

De spil van een flexibeler oplossing.
De Xerox® J75-kleurenpers vormt de spil van een complete digitale 
afdrukoplossing die zoveel mogelijk is ontworpen om u productiever 
en winstgevender te maken. De J75-oplossing integreert alles wat u 
nodig hebt om aan de slag te gaan – en te floreren – in de digitale 
drukwerkmarkt.

Unieke media die uw mogelijkheden uitbreiden. Workflowoplossingen 
die uw processen stroomlijnen. En diensten voor bedrijfsontwikkeling 
die u helpen kansen te creëren en een succesvol bedrijf op te bouwen. 

Snel aan de slag. Gauw onder de knie. 
Een van de krachtigste eigenschappen is het gebruiksgemak 
dat ervoor zorgt dat elke operator in korte tijd de fantastische 
mogelijkheden ten volle kan benutten. Dit leidt ertoe dat u tijd hebt 
voor meer activiteiten die uw bedrijf laten groeien. 

De Xerox® J75-kleurenpers is ontworpen met oog voor flexibiliteit, 
waarbij is gezocht naar de juiste balans tussen een oplossing voor 
intrede in de digitale wereld en uitbreiding van uw klantenbestand, 
buitengewoon sterke specificaties en offline gebruiksgemak, 
en middelen om uw bedrijf te laten groeien en lage kosten om 
concurrerend te blijven. 
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Kleuren die automatisch beter zijn. 

In het hart van de Xerox® J75-kleurenpers bevindt zich de inline 
fotospectraalmeter. Dit is echt het zenuwcentrum van de Xerox® 
J75-kleurenpers en vergroot het vermogen van onze Automated 
Colour Quality Suite (ACQS)-hulpprogramma's voor kleurbeheer 
ter verbetering van de kleurstabiliteit, nauwkeurigheid en 
herhaalbaarheid. Omdat de fotospectraalmeter strategisch in 
de papierbaan is geplaatst, zorgen automatische processen als 
kleurkalibratie en bestemmingsprofilering ervoor dat uw workflow 
automatisch wordt gestroomlijnd en uw productiviteit wordt vergroot 
– zodat u positieve bedrijfsresultaten boekt.

Automatische kalibratie voor consistent 
voortreffelijke kleuren.
De ACQS inline fotospectraalmeter automatiseert een cruciaal 
onderdeel van het kleurbeheer: kalibratie van de pers. De kalibratie 
kan zo worden ingesteld dat deze automatisch volgens schema 
wordt uitgevoerd, wat een eind maakt aan het probleem van drukke 
operators die vergeten te kalibreren: helemaal 'handsfree'. Zo kan de 
consistentie tussen verschillende ploegen en operators gemakkelijk 
worden bewaard en wordt nattevingerwerk uitgesloten.

Geautomatiseerde kalibratie:

•	 Maakt een eind aan fouten als gevolg van menselijke vergissingen  
of verkeerde invoer wanneer handmatig (of helemaal niet)  
wordt gekalibreerd. Er vindt geen afzonderlijke invoer van 
kalibratiekaarten plaats.

•	 Verkort de niet-productieve printertijd en vergemakkelijkt  
de uitvoering van drukwerkopdrachten.

•	 Kan na een bepaald aantal verstreken uren of afgedrukte pagina's 
automatisch vóór de volgende opdracht worden uitgevoerd.

•	 Vermindert kleurvariaties doordat operators vergeten te 
kalibreren of vanwege de werkdruk te laat kalibreren.  
(Alleen FreeFlow® Print Server.)

•	 Voert automatische witbalanskalibratie (van de fotospectraalmeter)  
uit om ervoor te zorgen dat de sensor altijd nauwkeurige  
resultaten geeft.    

Hoe goed is uw kleurbeheer? En hoe belangrijk is kleurbeheer voor 
uw groeiende bedrijf? Wanneer u bedrijfskleuren moet afstemmen op 
industriestandaarden, is automatisch kleurbeheer een grensverleggende 
mogelijkheid. 

Geavanceerde bestemmingsprofilering voor 
nauwkeuriger kleuren
Met behulp van geavanceerde bestemmingsprofilering wordt een 
superieur, op maat gemaakt ICC-bestemmingsprofiel gemaakt 
voor toepassingen waarbij kleur van fundamenteel belang is, zoals 
foto's en direct mail die naast een fraai uiterlijk een hoge mate van 
kleurnauwkeurigheid en detail vereisen, en dat alles met één druk op 
de knop.

Geavanceerde bestemmingsprofilering: 

•	 Het proces van proefdrukken maken en goedkeuren is nog nooit zo 
gemakkelijk geweest. Kleuren komen meestal bij de eerste poging 
overeen met de bedoeling van de ontwerper. 

•	 Zorgt voor betere kleurconsistentie tussen machines, en op één 
machine in de loop van de tijd.

•	 Biedt voortreffelijke kleurnauwkeurigheid in overeenstemming 
met industriestandaarden voor kleur als GRACoL® en ISO.

•	 Resulteert in betere neutrale kleuren, details in schaduwen en 
hoge lichten, en fotoreproducties.    

Houd uw Xerox®-pers 
constant en accuraat.
Met geautomatiseerde 
ingebouwde kalibratie 
en profilering kunt 
u goedgekeurde 
proefafdrukken en 
eerder afgedrukte 
opdrachten beter 
met elkaar in 
overeenstemming 
brengen.

Zonder conventioneel 
kleurbeheer schiet u de 
ene keer raak, de andere 
keer mis.
Bij variaties in de 
vakbekwaamheid van de 
operator, de materialen en 
de omgevingsfactoren kan 
de afdrukkwaliteit van de 
pers gemakkelijk afwijken 
van de optimale resultaten.

Gebruikelijke benaderingen van 
kleur

Xerox® ACQS

Dag 1

Dag 2

Kalibratie zorgt voor 
grotere consistentie 
maar niet 
noodzakelijkerwijs 
voor grotere 
nauwkeurigheid.
Met handmatige 
of automatische 
kalibratie kunt u eerst 
beter voorspelbare 
kleuren bereiken.
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Bij Xerox zijn we trots op het feit dat wij in ons hele digitale 
kleurenassortiment toonaangevende, geautomatiseerde 
kleurbeheertechnologie leveren. In combinatie met de Xerox® J75-
kleurenpers zorgt  Xerox® Confident Colour, een verzameling van 
de beste kleurbeheertechnologieën en -diensten, voor opvallender 
kleuren en beter verkoopbare producten. Van expertise op het 
gebied van advisering tot hulpmiddelen voor bedrijfsontwikkeling en 
maatwerkoplossingen, Xerox® Confident Colour kan u helpen indruk te 
maken op uw klanten, meer opdrachten te produceren, uw kosten te 
verlagen en uw bedrijf te laten groeien.

Consistent levendige afbeeldingen – elke afdruk 
weer.
De Xerox® J75-kleurenpers bereikt een geavanceerde afdrukkwaliteit 
die zelfs de meest veeleisende klanten tevredenstelt met een 
innovatieve verzameling opties die stuk voor stuk ontworpen zijn om 
een uitstekende, nauwkeurige en herhaalbare kwaliteit te produceren. 
Deze kleurenpers wordt geroemd om de uitmuntende kleurkwaliteit 
met Fogra-certificering en PANTONE®-licentie voor het afstemmen 
van steunkleuren op het PANTONE®-kleurafstemmingssysteem, 
PANTONE GoeTM en PANTONE PLUS.

Een perfecte match.
Dankzij partnerschappen met enkele 
toonaangevende namen in de branche, zoals 
CGS ORIS en CMI, kunt u er zeker van zijn dat 
uw offsettak en uw digitale tak probleemloos 
samenwerken en dezelfde voortreffelijke kleuren 
produceren.

CGS ORIS en CMI bieden hoogwaardige, 
nauwkeurige en herhaalbare kleurreproductie op 
één – of meer – persen. Met één oplossing kunt 
u verschillende kleurtechnologieën nauwkeurig beheren, waaronder 
digitale kleurenpersen, rotatieve persen en offsetpersen, en dat 
opdracht na opdracht, dag in dag uit, jaar in jaar uit.

In samenwerking met CMI en CGS ORIS kan Xerox® Confident 
Colour de productiviteit verbeteren door verdeling van de werklast 
bij opdrachten met verschillende media (zoals boeken met offset 
gedrukte omslagen en digitaal geprint binnenwerk), misdrukken en 
verspilling aanzienlijk reduceren, de voor goedkeuring benodigde 
tijd verkorten en doorlooptijden verbeteren, en voorspelbare en 
herhaalbare kleuren produceren om uw reputatie op het gebied van 
kwaliteit te versterken. De winst van deze voordelen komt direct ten 
goede aan uw bedrijfsresultaat wanneer u de kracht van Xerox® 
Confident Colour benut om klanten te behouden en nieuwe klanten 
aan te trekken.

Xerox® MatchAssure.
MatchAssure is een gerichte oplossing voor kleurbeheer die is ontwikkeld om meerdere Xerox®-kleurenproductieapparaten af te stemmen 
op bedrijfskleuren of industriestandaarden.  MatchAssure – geoptimaliseerd voor uw Xerox®-workflow – biedt snelle en eenvoudige 
profielaanmaak, vereist geen speciale deskundigheid en minimaliseert de gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Met behulp van de 
resulterende profielen bereikt u een nog grotere consistentie tussen al uw Xerox® digitale persen. En dat betekent meer van alles waar het 
om draait: kwaliteit, klanten en marktaandeel.

Kleuren waarop u kunt vertrouwen – 
met Confident Colour.
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Functies die zorgen voor productiviteit, 
kwaliteit en betrouwbaarheid.

1  Gebruikersinterface: de 
gebruikersinterface biedt snel en 
gemakkelijk toegang tot scannen, kopiëren, 
accounting en geïntegreerde toepassingen 
als Mobile Printing.

2  Extra grote inlegmodule: voor grotere 
papierformaten. Kies een inlegmodule 
met een of twee inlegstations. Ieder 
inlegstation heeft een capaciteit van  
2.000 vel gecoate of ongecoate media. 

 Door een kwalitatief hoogwaardig 
papiertransport worden verkeerd 
ingevoerde vellen voorkomen. Deze 
productie-inlegmodule heeft vier blowers 
voor luchtseparatie, een geavanceerd 
rollersysteem en middenin een 
registratiesysteem. Verkrijgbaar met  
een of twee inlegstations.

3  Toner plaatsen tijdens gebruik: maakt 
grotere producties en een verhoogde 
productiviteit zonder onderbrekingen 
mogelijk. Twee vervangbare, zwarte 
SMart Kit®-eenheden zorgen ervoor dat 
er zo min mogelijk handelingen hoeven te 
worden uitgevoerd voor het bijvullen van 
de toner, met als doel de productiviteit te 
optimaliseren.

Vervangbare SMart Kit-eenheden 
voor toner, drumrollen, fuser en 
afvaltonercontainer zorgen ervoor dat de 
beschikbaarheid ongekend hoog is.

4  Schoon-en-weerregistratie: met de 
contact-beeldsensor kunnen de instellingen 
van de schoon-en-weerregistratie in 
stappen van ±1 mm worden aangepast.

5  Afdrukkwaliteit: resolutie van 
2400 x 2400 dpi. Het zelfreinigende 
corotronsamenstel biedt verbeterde 
productiviteit en afdrukkwaliteit. Onze 
Xerox® EA (Emulsion Aggregation)-toner 
met laag smeltpunt wordt chemisch 
vervaardigd en bestaat uit kleine deeltjes 
van exact gelijke grootte die hoogwaardige 
afdrukken produceren met minder toner. 

6  Papierbaan: rechte, eenvoudige 
papierbaan verhoogt de betrouwbaarheid.

7  Standaard drie inlegstations: bieden 
samen met het handmatige inlegstation 
plaats aan 1.900 vellen papier.
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Een verrassend aanbod aan opties, 
ongeëvenaarde productiviteit en 
automatisering. 

Bekijk de binnenkant en de buitenkant van het 
apparaat eens goed en u zult merken dat de 
Xerox® J75-kleurenpers is gebouwd voor het 
leveren van betrouwbare prestaties en het goed 
verwerken van verschillende substraten, met een 
uitstekende productiviteit en een hoogwaardige 
kwaliteit die de verwachtingen van uw klanten 
overtreft.

8  Scanner: de originelendoorvoer biedt 
plaats aan originelen van A4 tot A3. 
Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen 
bij een resolutie van 600 x 600 dpi 
van maximaal 200 ipm en kopiëren bij 
2400 x 2400 dpi met snelheden tot 76 
ppm via de dubbelzijdige automatische 
originelendoorvoer.

9  Smart-antikrulwals: de betrouwbaarheid 
van uw nabewerking en de kwaliteit van 
uw output worden verhoogd door de 
'smart' antikrulwals. Deze in de papierbaan 
ingebouwde antikrulwals houdt rekening 
met de zijde, de tonerdekking en de 
vochtigheidsgraad van het medium en past 
de juiste druk toe om voor zo vlak mogelijke 
afdrukken te zorgen.

10  Intelligente fuser: wijs een velformaat 
naar keuze aan de fuser toe. De pers 
detecteert op slimme wijze conflicten 
tussen opdracht- en fuserinstellingen, wat 
tot minder afval leidt en tijd bespaart.

11  Inline fotospectraalmeter: een 
in de papierbaan geïntegreerde 
fotospectraalmeter automatiseert functies 
als kalibratie en bestemmingsprofilering.

12  Optionele afwerkeenheden: produceer 
meer omzet genererende applicaties, met 
inbegrip van gecoat papier in combinatie 
met optionele afwerkeenheden: de 
Standard Finisher met optionele C/Z-
vouweenheid, de Booklet Maker Finisher 
met optionele C/Z-vouweenheid, de 
SquareFold® Trimmer, de 2-kanten 
zijtrimmer (2-Knife Trimmer Module), 
de GBC® AdvancedPunch en het grote 
uitlegstation.

13  SquareFold Trimmer Module: bevestig 
deze aan de Booklet Maker Finisher voor 
meer functies en mooiere afdrukken. 
Met deze optionele module kunt u 
folders en brochures van hogere kwaliteit 
schoonsnijden en van een vierkant 
gevouwen rug voorzien.
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Mogelijkheden die uw bedrijf naar 
een hoger plan tillen.

Wanneer u overgaat op grotere maandelijkse afdrukvolumes en zwaarder 
papier, plaatst de Xerox® J75-kleurenpers u in de voorhoede. De productie 
van opdrachten op papier met een gewicht van maximaal 300 g/m² bevordert uw 
creativiteit zonder de productiviteit af te remmen. Doe meer geweldig werk sneller, 
door gebruik te maken van de maximale afdruksnelheid met een uitstekende 
afdrukkwaliteit.

Verwerk zware papiersoorten binnen krappe  
deadlines.
Het lijdt geen twijfel dat zwaar papier veel gebruikt wordt voor 
drukwerktoepassingen variërend van visitekaartjes tot brochures. 
De Xerox® J75-kleurenpers biedt de mogelijkheid om automatisch 
schoon-en-weer af te drukken op zware papiersoorten tot 300 g/ m² 
en zorgt voor een hogere productiviteit en meer ruimte om complexe 
opdrachten aan te nemen zonder dat er handmatige handelingen aan 
te pas komen. De afdrukkwaliteit is zowel bij de zware als de lichtere 
papiersoorten uitmuntend; u kunt erop vertrouwen dat de afdrukken 
eruit komen te zien zoals u wenst. 

Grotere betrouwbaarheid met Remote Services.
Een pakket services op afstand vergroot de betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en productiviteit, zodat wij u gemakkelijker kunnen 
helpen uw bedrijf sterker te maken. Deze services integreren 
systemen en hulpmiddelen, en koppelen deze aan hoogopgeleide 
ondersteuningsteams van Xerox voor proactieve probleemoplossing 
en een grondige kennis van uw behoeften. Remote Services: 

•	 Versturen machinegegevens voor preventief onderhoud, voorspellen 
machinestoringen en bekorten de tijd nodig voor het verhelpen van 
problemen.

•	 Bewaken de beschikbare hoeveelheid verbruiksmaterialen (zoals 
toner) en vullen die automatisch aan. Hierdoor bespaart u tijd en 
hebt u altijd alle benodigdheden om door te gaan met afdrukken.

•	 Geven tellerstanden automatisch door, wat tijd bespaart en 
nauwkeuriger is.

Speciale media behoren tot onze specialiteiten.
Om optimaal te profiteren van de bijzonder ruime ondersteuning van 
afdrukmaterialen door de Xerox® J75-kleurenpers biedt Xerox speciale 
media voor tal van maatwerktoepassingen, zoals Premium Never Tear 
synthetische materialen, DocuMagnet en nog veel meer. Bovendien 
kunt u met speciale media van Xerox® bestaande toepassingen tot 
nieuw leven brengen of uw aanbod uitbreiden. 

Toevoeging van creatieve, gepersonaliseerde inhoud aan speciale 
zware papiersoorten vormt een niet te overtreffen combinatie 
waarmee u het soort hoogwaardige toepassingen creëert dat de ROI 
oplevert die uw klanten verwachten.

Kwaliteitsbeheersing en tijdsbesparing met  
Simple Image Quality Adjustment (SIQA).
De Xerox® J75 kleurenpers biedt een buitengewoon scherpe 
controle over afstemming en registratie met SIQA, de programma-
set voor eenvoudige beeldkwaliteitsafstemming. SIQA geeft u 
geautomatiseerde registratiecontrole, zodat de opdrachten van uw 
klanten aan de hoogste eisen voldoen. Het correctieproces van SIQA 
laat u de densiteit gelijkmatig bijstellen en geeft u van  rand-tot-rand, 
bladzij-voor-bladzij precies de juiste kleur. 

Extra mogelijkheden met geavanceerd scannen.
De scanner van de Xerox® J75-kleurenpers maakt nieuwe manieren 
van creëren en samenwerken mogelijk. Dankzij scanopties als scannen 
naar e-mail hebben uw klanten onmiddellijk toegang tot digitale 
proefafdrukken. U kunt de pers ook offline gebruiken om eenvoudig 
papieren documenten te archiveren of vliegensvlug katernen te 
maken. Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen bij een resolutie  
van 600 x 600 dpi en kopiëren met snelheden tot 76 ppm bij  
2400 x 2400 dpi levert met gemak geweldige kleuren op – bij 
snelheden van maximaal 200 ipm. Het apparaat kan zelfs grote 
papierformaten verwerken (maximumformaat is A3), en dat bespaart 
u tijd en moeite, omdat u niet meerdere scans hoeft te maken voor 
een enkel groot document of beeld.
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Vergroot uw productiviteit en 
uw winst.

Naast de enorme productiviteit die in de Xerox® J75-kleurenpers is 
ingebouwd, bieden we een reeks oplossingen waarmee u zeer hoogwaardige 
opdrachten kunt produceren en hoge winsten kunt behalen. 

Productiviteits-apps voor ongeëvenaarde 
efficiëntie.
We hebben voor u FreeFlow®-softwareoplossingen die uw 
mogelijkheden direct vergroten en zich moeiteloos in uw workflow 
laten integreren, wat voor kleurenserver u ook gebruikt. Analisten 
bieden u ondersteuning zodat u snel aan de slag kunt en helpen u met 
kant-en-klare sjablonen voor uw toepassingen. Uiteindelijk beschikt 
u dan over de hulpmiddelen en de training om succes te boeken – 
onmiddellijk.

VI on the Fly – Veelzijdige sjablonen en workflow voor de productie 
van gepersonaliseerde visitekaartjes, briefkaarten en posters.

Set Up and Go – Eenvoudige opdrachtvoorbereiding en 
impositiesjablonen voor het maken van kalenders, boekjes  
en nog veel meer.

One Touch – Geautomatiseerde kant-en-klare workflows voor de 
productie van briefkaarten, visitekaartjes, boekjes en kalenders.

Book It! – Prepress-automatisering speciaal ontwikkeld voor het 
eenvoudiger vervaardigen van boeken.

Hoogwaardiger opdrachten door middel van 
personalisering.
Een van de dingen die onmiskenbaar de waarde opdrijven van de 
toepassingen die u uw klanten levert en die zij weer aan hun klanten 
leveren, is personalisering. Er bestaan tal van producten, van onze 
eigen Xerox® Variable Information Suite en XMPie® tot een scala 
aan oplossingen van partners, die u een duidelijk voordeel geven in 
een steeds sterker concurrerende markt. Of u nu een nieuwkomer 
bent op het gebied van het werken met variabele gegevens of een 
doorgewinterde pro, wij maken het u mogelijk alles te produceren, 
van eenvoudige naamsvermeldingen tot op ROI gerichte 
crossmediacampagnes.

Gepersonaliseerde opdrachten vallen op, krijgen meer aandacht, 
leveren meer respons op, blijven beter hangen en vergroten de winst 
voor de organisatie die ze gebruikt en de partner die ze produceert. 
Offset kan dat niet. Veel concurrerende digitale afdrukoplossingen 
kunnen dat evenmin. Wanneer u dat wel kunt, kunt u zich echt 
onderscheiden. Dat is gunstig voor uw bedrijfsgroei. 
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Inleg- en afwerkingsmogelijkheden 
die met uw bedrijf meegroeien.  

Productiviteit van begin tot eind. De Xerox® J75-kleurenpers biedt u alle 
opties die u nodig hebt om van alles te maken, van gecoate brochures en 
nieuwsbrieven tot presentaties, direct mail en boekjes – en enthousiaste, 
trouwe klanten. En dat alles met de productiviteit die uw bedrijfsresultaten kan 
verbeteren en uw bedrijf kan doen groeien. 

Inleg- en afwerkingsmodules. 

1 2 3 4 5

1   Extra grote inlegmodule: voegt capaciteit en twee extra 
mediaselectiepunten toe voor grote en zware media en 
hoogwaardige toepassingen. Verkrijgbaar met een of twee 
inlegstations.

2   GBC® AdvancedPunch: maak zelf professioneel ingebonden 
documenten door afdrukken, perforeren en setvorming te 
combineren in één handige stap.

3   Groot uitlegstation: 5.000 vel staffelen voor grote 
producties.

4   Standard Finisher en Booklet Maker Finisher: met deze 
afwerkingsmodule maakt u gecoate katernen, brochures en 
in tweeën gevouwen direct mail, en beschikt u over staffel-, 
niet- en perforeeropties. Een inlegstation voor invoegingen is 
ook inbegrepen. Deze finisher wordt nog veelzijdiger met de 
optionele vouweenheid voor drieluik en Z-vouw (A4 en A3).

5   Xerox® SquareFold® Trimmer Module: voegt bijzonder 
handige functies toe aan de Booklet Maker Finisher, zoals 
vierkant gevouwen rug en schoonsnijden voor katernen.

6   Xerox® 2-kanten zijtrimmer: biedt boven en onder-
schoonsnijden en is ontworpen voor gebruik in combinatie met 
de Xerox® SquareFold® Trimmer-module. Deze in-line-oplossing 
produceert professionele, volledig aflopende katernen, boekjes en 
brochures door alle drie zijden schoon te snijden. 

Dankzij het grote aantal verschillende opties kan elke creatieve uiting van de perfecte afwerking worden voorzien.

Sorteren en 
sets maken

Nieten Perforeren Boekje Vouwen Z-vouw Drieluik Z-vouw A3 
(Engineering 
Z-fold)

Schoonsnijden Vierkante 
vouw

2-kanten 
zijtrim

6
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Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery®

Xerox® FreeFlow® Print Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE).
Ondersteund door de Xerox® FreeFlow® en 
Xerox® EX-printservers.

Workflow-software voor kleur.
Iedere server is ontworpen voor een specifieke set  
workflow- en applicatievereisten. Uw Xerox-vertegenwoordiger 
kan u helpen bij het uitzoeken van de opties die het best bij uw 
bedrijf passen.

Printservers die meer werk produceren 
met een eenvoudiger workflow.

Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd een die bij uw 
workflow past. Hiermee hebt u de beschikking over allerlei kleurhulpprogramma's, 
workflow-mogelijkheden, verwerkingssnelheden en vernuftige kleurbeheeropties. 

De Adobe PDF Print 
Engine (APPE) is de 
gouden standaard 
voor het verwerken 
van PDF-bestanden. 
Hiermee maakt 
u PDF-bestanden 
die met minimale 
interventie  
razendsnel in uw 
afdrukomgeving 
kunnen worden 
verwerkt.    Geen 
transparantie- 
problemen meer. 
Geen problemen 
meer om kleuren op 
elkaar afgestemd 
te krijgen. In plaats 
daarvan krijgt u te 
maken met snellere 
doorlooptijden, 
nauwkeurigere 
resultaten en meer 
klanten die bij u 
terugkomen.

A A
Voor

Transparantverwerking

Na

Voor

Steunkleur in callouts

Na

PANTONE 158
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Resolutie.
 • Printen/kopiëren: 2400 x 2400 dpi 
Scannen: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,  
600 x 600

 • Lijnrasters: 600, 300, 200, 150 dots, 200 lijnraster, 
stochastisch raster

Technologie. 
 • Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
 • Toner plaatsen tijdens gebruik
 • Geavanceerde registratietechnologie voor een 
betere controle

 • Instelbare papierregistratieprofielen
 • Simple Image Quality Adjustment (SIQA)-toolset
 • Xerox® EA-toner met laag smeltpunt
 • SMart Kit® vervangbare eenheden voor toners, 
drums, fusers, afvalcontainers, nietjes

 • Dynamische antikrulwals voor zware media

Voldoet aan standaarden van de 
grafische industrie.

 • Fogra-certificering, PANTONE-
kleurafstemmingssysteem, PANTONE Goe™, 
PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine

Geïntegreerde scanner.
 • Kleurenscanner
 • In één doorgang dubbelzijdig scannen
 • Scannen naar diverse uitvoeropties
 • Capaciteit voor 250 vel
 • Tot 200 ipm (kleur en zwart-wit)
 • Originelen tot A3-formaat met een gewicht van 
38-200 g/ m²

 • Automatische doorvoer voor dubbelzijdige 
originelen (ADDO)

Productiviteit/afdruksnelheden.
 • Duty cycle: 450.000
 • A4 76 ppm (64 – 300 g/m²)
 • A3 39 ppm (64 – 300 g/m²)
 • SRA3 35 ppm (64 – 300 g/m²)

Papiergewichten/media flexibiliteit.
 • Interne inlegstations 1-3: 550 vel per station,  
64 – 220 g/ m² ongecoat; 106 – 220 g/ m² gecoat

 • Handmatig inlegstation: 250 vel, 64 – 300 g/m² 
ongecoat; 106 – 300 g/m² gecoat

 • Gecoat, zwaar papier, transparanten, DocuMagnet, 
labels, tabbladen; in alle stations kan gecoat 
afdrukmateriaal worden geplaatst

Papierformaten.
 • Maximaal papierformaat alle stations:  
SRA3/330 x 488 mm

 • Maximaal afdrukgebied: 323 x 480 mm
 • Maximaal kopieergebied: 297 x 432 mm
 • Minimaal papierformaat in stations:  
140 x 182 mm

 • Minimaal papierformaat in open inlegstation:  
100 x 148 mm

 • Minimaal papierformaat extra grote inlegmodule: 
B5/176 x 250 mm

Papiercapaciteit en -verwerking.
 • 1.900 vel tot SRA3-formaat via drie interne 
inlegstations en handmatig inlegstation

 • Maximale papiercapaciteit: 5.900 vel SRA3 via 
standaard-inlegstations en twee extra grote 
inlegmodules (optioneel)

 • 300 g/m² gecoat en ongecoat automatisch 
dubbelzijdig (extra grote inlegmodule 
aanbevolen)

Opties. 
 • Extra hoge capaciteit inlegmodule

 – 64 – 300 g/m²  ongecoat
 – 106 – 300 g/m² gecoat
 – B5/184 x 267 mm tot SRA3/330 x 488 mm
 – Module met een of twee inlegstations: 2.000 of 
4.000 vel

 – Ondersteuning voor kleine media inbegrepen
 • GBC® AdvancedPunch

 – Perforatorconfiguraties beschikbaar in A4

 • Standard Finisher
 – Bovenste opvangbak 500 vel, uitlegstation  
3.000 vel

 – Nieten en perforeren op meerdere posities
 – Nieten, gecoat en ongecoat, tot 100 vel
 – Invoegstation voor 200 vellen voorbedrukt  
en schoongesneden en eventueel aflopend 
bedrukt papier

 – Optionele vouwmodule voor drieluiken en 
Z-vouw 

 • Booklet Maker Finisher
 – Alle functies van een Standard Finisher
 – Gecoate/ongecoate katernen met dubbele vouw 
of rughecht

 – Maximaal 25 vel (katern van 100 pagina's)
 – Optionele vouwmodule voor drieluiken en 
Z-vouw

 • SquareFold® Trimmer Module
 – Vierkant gevouwen rug tot 25 vel
 – Schoonsnijden tussen 2 – 20 mm in stappen  
van 0,1 mm

 – Papiergewichten 64 – 300 g/ m² gecoat en 
ongecoat

 • 2-kanten zijtrimmer 
 – Zeer nauwkeurig boven en onder schoonsnijden 
tot max. 25 vel/100 pagina’s

 – Schoonsnijden tussen 2 – 35 mm aan boven- en 
onderkant, symmetrisch of asymmetrisch

 – Papiergewichten 64 – 300 g/m² gecoat en 
ongecoat

 • Hoge capaciteitsuitleg met uitlegwagen 
 – Bovenste opvangbak voor 500 vel
 – 102 x 142 mm tot SRA3
 – Hoofdopvangbak voor 5.000 vel
 – 182 x 257 mm tot SRA3

Keuze uit verschillende printerservers.
 • Xerox® FreeFlow® Print Server
 • Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®

Elektrische specificaties.
 • Printer: 200 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
 • Opties: 100 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Printerafmetingen.
 • Hoogte: 1.372 mm
 • Breedte: 1.714 mm
 • Diepte: 777 mm

Xerox® J75-kleurenpers is 
gecertificeerd door Fogra

www.xerox.com
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