
Aproveite as grandes oportunidades 
com a finalização inline rápida e precisa.

Xerox® Wide Format IJP 2000
Guilhotina Fotoba FHS42

O mercado dos grandes formatos está a crescer 
porque os clientes querem fazer grandes 
impressões e querem fazê-lo rapidamente 
Combinado com a Guilhotina Fotoba FHS42, 
o Xerox® Wide Format IJP 2000 permite-lhe 
tirar o máximo partido de cada minuto de 
produção, finalizando cada impressão de 
grande formato com acerto vertical e horizontal 
– diretamente inline.

Apare as suas impressões. E os custos com  
a mão-de-obra.
Este inovador sistema lê as marcas de corte integradas no 
comprimento e largura de cada impressão e alinha as lâminas 
para proporcionar um acerto altamente exato e paralelo. 

Com a Guilhotina Fotoba FHS42, a produção de posters 
impressos até à margem, faixas e sinalética passa a ser um 
processo inline num único passo e com uma intervenção mínima 
do operador. Assim que as impressões saem do sistema, são 
totalmente finalizadas, ficando prontas para entrega, o que o 
pode ajudar a posicionar-se como um fornecedor a quem os 
clientes de grandes formatos recorrem quando têm prazos de 
execução apertados.

Tire o máximo partido dos suportes de impressão.
A Guilhotina Fotoba FHS42 vem equipada com uma lâmina 
horizontal e quatro lâminas verticais para que possa imprimir 
vários trabalhos numa única folha sem sacrificar a produtividade 
da finalização inline. Pode também simplificar o seu trabalho ao 
standardizar larguras comuns de suporte de impressão. O acerto 
inline do sistema dá-lhe a flexibilidade para produzir trabalhos 
de qualquer formato sem ter que ter disponíveis rolos de várias 
dimensões nem ter que trocar frequentemente de rolo.

Realize uma grande variedade de trabalhos e 
acelere o ROI  
Com o Xerox Wide Format IJP 2000 e a Guilhotina Fotoba 
FHS42 é mais fácil do que nunca satisfazer a crescente procura 
de impressões de grandes formatos impressas até à margem – 
faixas, posters e sinalética vibrantes, podem ser impressos  
e totalmente finalizados em segundos e não em minutos  
ou horas. 
Com a Guilhotina Fotoba FHS42 e o Xerox® Wide Format IJP 
2000,  pode levar o seu negócio de grandes formatos até um 
novo nível – onde mais automatização e tempos de entrega  
mais rápidos sejam iguais a mais lucros potenciais. 
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Sistema de Guilhotina Fotoba
FHS42

Guilhotina XY inline dedicada para o Xerox® Wide Format IJP 2000

Software

Caldera GrandRIP+ com opção Nestoba

Configurações

Cross Cut (X) 1 lâmina horizontal

Process Cut (Y) 2 lâminas exteriores simples Y 
1 lâmina interior dupla de corte Y (permite 2-up)

Opcional 1 lâmina adicional Y de corte duplo (permite 3-up)

Margem Lateral Mínima 12 mm

Margem Horizontal Mínima 15mm (margem inicial); 50mm (margem final)

Intervalo da Lâmina Dupla 8 mm

Precisão do Corte +/- 1 mm

Capacidade de Entrada de Suportes

Comprimento mínimo 700 mm

Comprimento máximo 6 m (simples); 4 m (consecutivo)

Largura mínima 297 mm

Largura máxima 1 067 mm

Gramagem 64 a 190 g/m2

Espessura Até 0,5 mm

Tipos Bond, Mate Revestido, Sedoso, Brilhante, Backlit Film, Stoplight Film, Blueback
São possíveis outros suportes de impressão de jacto de tinta desde que estejam no intervalo de gramagem e espessura 
da Xerox® IJP 2000

Empilhamento

Capacidade Até 100 folhas (baseado em papel fotográfico universal de 170 g/m2)

Comprimento máximo Até 1 500 mm

Dimensão

Dimensões 2 500 (C) x 1 650 (L) x 1 100 (A) mm

Peso 215 Kg

Ambiente

Alimentação Elétrica  115-230 V; 50/60 Hz

Consumo de energia   650 W

Ruído <70 db

Humidade Relativa 20% a 80%

Funções

Corte vertical e horizontal
Finalização 1, 2 ou 3 numa folha com impressão total
Velocidade do corte sincronizada com a velocidade de impressão
Deteção automática das marcas de corte
Lâminas auto-afiáveis
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