
Xerox® CX Print Server,  
Powered by Creo®, voor de  
Xerox® 700i digitale kleurenpers

De nieuwe Xerox® CX Print Server verenigt de 
kracht van de Creo-kleurenservertechnologie met 
bijbehorende geavanceerde functies, uitstekende 
kleurmogelijkheden, efficiency en productiviteit, met 
de mogelijkheden van de Xerox® 700i. 

Kleuren en consistentie precies zoals door  
de klant gewenst.
De Creo-kleurenservertechnologie, reeds 30 jaar toonaangevend 
in de grafische industrie, levert het volledige kleurenspectrum 
voor de printer, met een kleur- en afdrukkwaliteit waar zelfs de 
meest veeleisende klanten tevreden mee kunnen worden gesteld. 
Ingebouwd bevindt zich het kleurbeheersysteem waarmee u kant-
en-klare, superieure resultaten kunt boeken. De server ondersteunt 
de Adobe PDF Print Engine 2.0 waarmee native bestanden snel en 
nauwkeurig in PDF-indeling kunnen worden weergegeven. Zelfs 
complexe ontwerpen en speciale effecten, zoals transparanten, 
kunnen snel en betrouwbaar worden gereproduceerd. Verder zijn de 
Xerox® CX Print Server en de Xerox® 700i digitale pers door Fogra 
gecertificeerd, hetgeen betekent dat de uitmuntende kleurkwaliteit 
van het systeem officieel wordt erkend.*

Met optionele Power Kits wordt de set functies voor 
de grafische industrie en de juridische en financiële 
dienstverlening verder uitgebreid.
De Xerox® CX Print Server biedt een flexibel platform; alle 
benodigde functionaliteiten met de voordelen van de Creo-
kleurenservertechnologie zijn aanwezig in het standaardproduct. 
De optionele Power Kits bieden geavanceerde hulpprogramma's om 
tegemoet te komen aan de verschillende wensen van uw klanten en 
om het bedrijf op te schalen naarmate het groter wordt. Inbegrepen 
zijn: de Professional Power Kit, de Process Power Kit, de Imposition 
Power Kit en de Creative Power Kit. Met deze kits kunt u de 
mogelijkheden van uw server gemakkelijk uitbreiden en voldoen aan 
alle industrienormen, waarbij de kwaliteit van uw applicaties boven 
verwachting zal zijn.

Maximaliseer de prestaties met een geavanceerde, 
gunstig geprijsde RIP.
Met de geavanceerde Fusion Imaging-technologie kunt u de 
prestaties van uw workflow optimaliseren. De hogesnelheid-RIP zorgt 
ervoor dat er geheugen vrijkomt en dat andere toepassingen en 
systeemtaken sneller kunnen worden uitgevoerd. 

Breid uw bedrijfsactiviteiten uit met Variable Data 
Printing (VDP).
De Xerox® CX Print Server is ontworpen voor een maximale 
productiviteit op het gebied van gepersonaliseerde afdrukken. 
Met deze server kunnen VDP-opdrachten net zo gemakkelijk als 
statische afdrukopdrachten worden opgemaakt. Verder kunnen 
VDP-opdrachten ook op gemengde mediatypen worden afgedrukt. 
De server ondersteunt veelgebruikte VDP-applicaties, inclusief de 
prijzenwinnende Darwin VDP-software, en is bovendien compatibel 
met de belangrijkste VDP-bestandsindelingen.

Gemakkelijke verbinding met prepress-systemen.
Voor drukkerijen met bestaande workflow-systemen, met inbegrip 
van drukkerijen met offsetdruksystemen, beschikt de Xerox® CX Print 
Server over volledige JDF-compatibiliteit. Zo kan de server gemakkelijk 
op andere systemen worden aangesloten om alle bewerkingen te 
automatiseren, kosten te beperken, te zorgen dat er minder fouten 
worden gemaakt en een hogere kwaliteit te leveren.

Beveilig de productie met geautomatiseerde 
beveiligingsfuncties.
Iedereen maakt zich zorgen over de veiligheid van de gegevens. 
Wij kunnen u helpen uw omgeving te beveiligen door middel van 
gebruikersverificatie, het overschrijven van uw schijf en het leveren 
van Microsoft-hotfixes en -servicepacks zodra deze vrijgegeven en 
goedgekeurd zijn.

*Verwacht
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Xerox® CX Print Server, Powered by Creo® voor de  
Xerox® 700i digitale kleurenpers

Hardware/platform
•	 Intel® Core™ i5 660-processor
•	 Snelheid: 3,3 GHz Dual Core
•	 FusionXCN board
•	 Algemene schijfgrootte: 1 TB

 – Systeemschijf: 1 x 500 GB
 – Beeldschijf: 1 x 500 GB

•	 Algemeen geheugen: 4 GB
 – Systeemgeheugen: 3 GB
 – Beeldgeheugen: 1 GB

•	 Besturingssysteem: Windows XP 
Professional

•	 OS (SP3), Internet Explorer 6, Webservices
•	 Dual 1G Ethernet
•	 DVD R/W
•	 KVM (Keyboard/Video/Mouse = 

toetsenbord/video/muis)

Creo-kleurentechnologie
•	 NIEUW PANTONE PLUS
•	 NIEUW APPARAATKOPPELINGEN 

importeren Kleurensets voor aangepaste 
bestandstypen

•	 Off-the-glass en i-1 kalibratie
•	 ICC-profiel en GCR-workflow
•	 Automatisch overzicht van kalibratiecurven
•	 Objectgeoriënteerde weergave
•	 Full Auto Frame (FAF) trapping
•	 Verbeterde tekst, lijntekeningen
•	 Zachte vignetten
•	 Steunkleureditor
•	 Bescherming van CMYK, RGB en grijs
•	 CMYK-emulatie
•	 Houdt rekening met ingebouwde profielen
•	 FograCert Validation Printing System-

certificaat*

Productiviteit en workflow
•	 NIEUW EZ Connect Tool
•	 NIEUW Remote Work Space voor MAC OS 

10.4+
•	 NIEUW E-mail- en SMS-berichtgevingen
•	 NIEUW Opnieuw verzenden naar andere 

virtuele wachtrij
•	 NIEUW Easy VDP Creator
•	 NIEUW Paginauitzondering JDF en JMF
•	 Office Hot Folder-hulpprogamma
•	 Externe sitemanager
•	 Post-RIP-opmaak en -bewerking
•	 PDF2Go: bestanden geript als PDF 

exporteren
•	 Preflight-check
•	 Ready-to-print (RTP) bestanden
•	 Run Immediately (spoedopdracht)
•	 Gallop –afdrukken tijdens RIP
•	 Hulpprogramma voor automatische 

updates

*Verwacht

•	 Intuïtieve, op Windows gebaseerde 
gebruikersinterface

•	 Wachtrijbeheer
•	 Meertalige gebruikersinteface
•	 Printerstuurprogramma Creo-kleurenserver 

voor Windows® en Mac® OS

Variable Data Printing (VDP)
•	 Ondersteuning voor alle belangrijke VDP-

indelingen
•	 On-the-fly-samenstelling
•	 Easy VDP Creator

Documenten afdrukken
•	 Volledige ondersteuning van documenten 

met gemengde media
•	 Tabbladen afdrukken/Adobe® tabblad-

plug-in
•	 Ondersteuning voor alle inline 

afwerkeenheden van printers
•	 Scannen op afstand
•	 Paginaniveau roteren
•	 Near-line ondersteuning afwerkeenheid

Beveiligingsfuncties
•	 Aanmeldingsniveaus die door de 

systeembeheerder worden ingesteld
•	 Automatisch wissen van schijf bij 

uitschakelen systeem
•	 Schijf met beelden formatteren
•	 Beleid voor het automatisch verwijderen 

van bestanden
•	 Ondersteuning van het netwerkdomein
•	 Beperkingen voor toegang op afstand

Ondersteuning voor 
afdrukstandaarden
•	 Adobe® PDF Print Engine (APPE versie 2.0)
•	 PDFL 9.0
•	 PDF X1A, PDF/X-3, PDF/X-4
•	 ICC v4
•	 Ondersteunde software

 – Adobe Acrobat Versie 9.0 Standaard
 – Enfocus PitStop Acrobat® plug-in Lite 

versie 8.0
 – PANTONE® Goe™ en PANTONE PLUS

•	 Netwerkomgevingen/protocollen
•	 Ondersteunde protocollen

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Ondersteunde services
 – AppleShare®: bestanden delen
 – PAP: bestand afdrukken
 – NetBIOS: bestanden afdrukken en delen 

via TCP/IP/NetBEUI/IPX
 – TCP/IP: afdrukken via LPR/LPD
 – IPv6

 – 802.1x-verificatie
 – NFS: bestanden delen

Open connectiviteit
•	 Xerox® FreeFlow® Suite
•	 Op JDF/JMF gebaseerde workflows
•	 Kodak® Prinergy®-workflow
•	 Agfa: Apogee®-software

Clientomgevingen
•	 Microsoft® Windows Vista®, Windows 7
•	 Server 2003 en 2008
•	 Mac OS 10 en hoger
•	 32-bits en 64-bits

Afmetingen/gewicht
•	 Printerserver

 – Behuizing: 45 x 18.5 x 36 cm
 – Gewicht: 9,9 kg

•	 Tafel voor Creo-kleurenserver
 – Behuizing: 70 x 105 x 72 cm
 – Gewicht: 25 kg

Stroom
•	 AC-invoerspanning: 100 tot 

127 VAC/127/200-240 bij 50/60 Hz

Opties
•	 Process Power Kit

 – Parallelle RIP
 – Fotobewerkingssoftware

•	 Imposition Power Kit – gebaseerd op 
PREPS-opmaaksoftware

•	 Professional Power Kit
 – Afdrukmodus: progressief/scheidingen/

aangepast
 – Dynamische paginauitzonderingen 

(SPD)
 – Imposition Template Builder
 – Enfocus PitStop
 – Caching van VDP-elementen van 

verschillende opdrachten
 – Steunkleurvariatie
 – Testboek afdruksteunkleur

•	 Creative Power Kit
 – Spectrofotometer X-Rite i-1
 – Profiel apparaatkoppeling importeren
 – Geavanceerde kalibratiegegevens 

(bewerken en weergeven)
 – Steunkleur op basis van profiel
 – Kleurkiezer
 – Vooraf gedefinieerde kleurenset
 – Voorbeelden set met afdrukkleuren
 – Profileringshulpprogramma

•	 Universele tafel

www.xerox.com


