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אל תפספס את ההזדמנויות 
הגדולות.

שוק ההדפסה בפורמט רחב הולך וגדל, כיוון שהלקוחות 
מעוניינים ליצור רושם משמעותי. והם רוצים לעשות את זה 

מהר. עד כה, השגת תוצאות גדולות לא היוותה בעיה במקרה 
של הפורמט הרחב. אבל מאז ומתמיד, המהירות היוותה 

אתגר.

כיום באפשרותך להפיק תועלת מנקודת המפגש של איכות 
ושל כמות - הנקודה שבה תוצאות גדולות ומהירות כבר אינן 
 Xerox מהוות בעיה. נקודה זו נקראת 'מדפסת פורמט רחב

 .'IJP 2000

חשוב מהר. ועכשיו - אפילו מהר מתמיד. 
בניגוד למדפסות הזרקת דיו אחרות, אשר זקוקות לראש הדפסה נע, מדפסת 

הפורמט הרחב Xerox IJP 2000 מצוידת בחמישה ראשי הדפסה, אשר מזריקים 
בו-זמנית ארבעה צבעי דיו - ומאפשרים להדפיס תמונות מרהיבות במעבר יחיד. 

כעת, כאשר מדובר במהירויות הדפסה של עד 420 מטרים רבועים לשעה, עבודות 
שהצריכו עד 5 שעות עבודה במדפסות הזרקת דיו מרובות מעברים מבוצעות 

כיום בתוך 5 דקות בלבד... ואילו פוסטרים מודפסים בתוך פחות מ-5 שניות!

שמור על זרימת עבודה רציפה בפורמט רחב.
מעבד ה- +Caldera GrandRIP , שמצויד בעוצמת עיבוד המאפשרת טיפול גם 

בעבודות המורכבות ביותר, מבטיח שהמדפסת שלך תמשיך לפעול במלוא 
המהירות. כל מפעיל יכול ליצור בקלות זרימות עבודה באמצעות ממשק 

אינטואיטיבי, אשר מאפשר לגרור ולשחרר קבצים לתוך המדפסת. 

הפק את המירב מכל דקת ייצור. 
תכננו את המדפסת בפורמט רחב Xerox IJP 2000 כך, שיכולת הפעולה הרציפה 

למעשה מובנית בה. מכלי הדיו, בעלי הקיבולת של שני ליטרים, מאפשרים לך 
להמשיך לעבוד לאורך זמן. הקיבולת הנתמכת של ארבעה גלילים מאפשרת עד 
600 מטרים של מדיית הדפסה בעת שימוש בגלילים ברוחב 1,067 מ"מ - נייר, 
ויניל, אריגי כרזות או פילם. המערים בעל הקיבולת התעשייתית מאפשר סידור 

של עד 150 גיליונות מודפסים, ומשאיר אותם מוכנים לשלב הגימור.

צור רושם עז עוד יותר בעזרת שיווק ממוקד בקלות. 
הוסף תמונות ומסרים הממוקדים בצרכים שיווקיים, אזוריים ודמוגרפיים 

ספציפיים, או באירועים מסוימים, והפוך סבב עבודה של 200 הדפסות לסבב של 
Xerox Free- 200 הזדמנויות מכירה פרטניות עבור הלקוח שלך. בזכות תוכנת

Flow® VI Design Express המשימה הופכת קלה מתמיד - מתן מענה ללקוחות 
רבים יותר, העלאת ערכה של כל עבודה והגדלת הרווחים. 

השג החזר השקעה. מהר. 
תוכל גם להשתמש במדפסת הפורמט הרחב Xerox IJP 2000 כדי לקדם את 

עסק ההדפסה בפורמט רחב שלך לרמה חדשה וגבוהה יותר - רמה שבה די 
בשעה אחת ביום כדי להשיג החזר השקעה. השעות הנותרות ביום מבטיחות 

החזר רווחים.   



טכנולוגיה
הזרקת דיו מבוסס מים במעבר אחד	•
•	)CMYK( ארבעה צבעים

הדמיה
• 5 ראשי הדפסה תרמיים 	
• 	)KCMYK( 5 ערוצים
• 70,400 פיות לראש	
•	 1.3 pL טיפות של

רזולוציית הדפסה
• 	 1600 x 1600 dpi

מהירות הדפסה
עד 420 מ"ר/שעה 	•
• 152 מ”מ )6 אינץ’(/שנייה	
• D/A1 12  לדקה	
• E/A0 7  לדקה	
זמן להוצאת עותק ראשון: 22 שניות	•

דיו
דיו מבוסס צבע	•
עמיד במים	•
מכלי דיו בקיבולת של 2.0 ליטרים	•

מדיה להדפסה - סוגים וטיפול
• 2 מגרות עם 4 גלילים בסה"כ	
גלילים של עד 150 מ'	•
 מצע ליבה תקני של 76 מ”מ )3 אינץ’(,  	•

מתאמי ליבה של 50 מ”מ )2 אינץ’( זמינים 
הזנת גיליונות ידנית	•
טעינת מדיה במהלך ההדפסה	•
מערכת טעינה אוטומטית 	•
מיתוג גלילים אוטומטי	•

גודל מדיה

רוחב: 280 עד 1067 מ”מ  )11  אינץ’ עד 42  אינץ’(	•
אורך: 210 מ”מ עד 30 מטרים   )8.2  אינץ’ עד 98 רגל(	•

משקל/עובי מדיה
• 64 עד 190 גרם למ”ר ) 17 עד 50 אונקיות כרוך(	
•	 178 μm עובי 76 עד

סוגי מדיה
•	 ,Backlit כרוך, ציפוי מאט, סאטן, מבריק, פילם

פילם  Stoplight, מצע עמיד בפני קריעה, מצע 
דביק, אריג לכרזות/ויניל, מצע גב כחול

ניתן להשתמש בסוגי מדיה נוספים של הזרקת 	•
דיו, ובלבד כי הם עומדים במפרטי המשקל והעובי 

המתאימים.

גימור
חותך מובנה	•
יחידת איסוף רצפתית )אופציונאלית(	•
 מערים - קיבולת של 150 גיליונות בקירוב	•

בכפוף לסוג/משקל המדיה )אופציונאלי(

גודל
מכונת הדפוס בלבד: 1725 מ”מ )60 אינץ’( רוחב,  	•

29.6 אינץ’ )752 מ”מ( עומק,  1125 מ”מ 
)44.3 אינץ’( גובה; 882 ליברות )400 ק"ג(

 מערים: 1283 מ”מ )50.5 אינץ’( רוחב,	•
965 עד 1397 מ”מ )38 עד  55 אינץ’( עומק,  

34.75 אינץ’ )883 מ”מ( גובה

אספקת מתח 
• 	 50/60 Hz, 115-240 V, 10 A

צריכת חשמל
•	  13.4 W שינה
•	 185 W המתנה
•	  420 W פעולה

זמן התחממות
• 6-10 דקות	

דרישות סביבתיות
•	 )59-86° F( 15-30° C  :טמפרטורה
לחות: 20%  -80%	•

RIP
• 	 Caldera GrandRIP+ 

מעבד
•	   Intel® CoreTM i5-3470 מעבד הדור ה-3 של

HD2500 6( עם שבב גרפיMB, 3.2GHz( 

זיכרון
• 	   4GB, NON-ECC, 1600MHZ

 DDR3,1DIMM  

כונן קשיח
• 	32MB DataBurst 1  עם מטמוןTB SATA 6Gb/s

וידאו
• 	Intel® Integrated Graphics

ממשק
• 	 Ethernet TCP/IP LAN 10/100/1000 Mb/s

תבניות נתונים נתמכות
יכולת מקורית של יצירת קובצי PDF באמצעות 	•

Adobe® APPE 2.6
• 	 TiFF 6.0, JPEG, EPS, PNG, PS, PRN, PSD,

 CXF, FS, PD, FPX, PCD, PCT, PICT, WMF,

TGA, BMP, PCX
•	HPGL :אופציונאלי

ניהול צבעים
התאמת צבעי ספוט עם ספריות משולבות של 	•

PPG-ו RAL  ,PANTONE
תמיכה בריבוי ערוצים	•
יצירה פשוטה של פרופילי מדיה-דורשת 	•

 XRite i1prism 2.0  ;ספקטרופוטומטר
)אופציונאלי( 

ניהול עבודות
סידור באריחים עבור הדפסות רחבות במיוחד	•
קומפוזיציה וקינון ידני	•
•	PDF זרימת עבודה מקורית בתבנית

מדפסת פורמט רחב Xerox® IJP 2000 - מפרטים

למידע נוסף על אודות מדפסת הפורמט הרחב Xerox® IJP 2000, פנה אל נציגי זירוקס או בקר בכתובת 
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