
Xerox® 800i/1000i-kleurenpersen
Digitale kleur opnieuw gedefinieerd. 
Sneller. Levendiger. Flexibeler. Xerox 
blijft productiviteit, afdrukkwaliteit 
en winstgevendheid verbeteren en 
opnieuw definiëren. 
De Xerox® 800i/1000i-kleurenpersen verhogen het aantal en de 
soorten hoogwaardige opdrachten die u inline kunt uitvoeren 
met de nieuwe speciale metallic zilver en goud toner. Neem geen 
genoegen met digitale simulaties of dure offline verwerking om 
de ontwerpmogelijkheden van uw klanten uit te breiden, maar 
creëer verbluffende, gepersonaliseerde metallic effecten met echte 
metallic toner.

Op deze persen kunnen bijna alle papiergewichten met een 
nominale snelheid van 80 of 100 pagina's per minuut worden 
verwerkt, van licht papier van 55 g/m² tot zeer zwaar papier van wel 
350 g/m².

In combinatie met de toonaangevende beschikbaarheid (uptime) 
maken deze en andere eigenschappen de Xerox® 800i/1000i-
kleurenpersen tot de perfecte afdrukpartner waarmee uw drukkerij/
reproafdeling meer opdrachten kan verwerken en tegelijk de kosten 
kan terugdringen. Met de Xerox® 800i/1000i-kleurenpersen kunt u 
uw digitale afdrukken nauwkeurig instellen en uw winstpotentieel 
opnieuw definiëren.

Belangrijkste voordelen van de Xerox® 
800i/1000i-kleurenpersen
Snellere verwerking – Full Width Array-automatisering is nu 
standaard. Verbeterde tijd tot productie en beheer van gemengde 
papiersoorten/-formaten in combinatie met automatische opheffing 
van papierstoringen en een nieuwe HyperRIP van Fiery zorgen voor 
een maximale productiviteit.

Levendige visuele effecten – Nieuwe speciale zilver- en 
goudmetallic en transparante toner kunnen samen met CMYK 
inline worden gebruikt voor winstgevende en waardetoevoegende 
effecten, zoals personalisatie, terwijl tegelijk de doorlooptijd, de 
kosten en het materiaalafval worden beperkt ten opzichte van 
handmatige processen.

Veelzijdiger – Xerox® IntegratedPLUS-afwerking is mogelijk voor 
de Plockmatic Pro 50/35 voor de productie van grotere katernen van 
professionele kwaliteit – maximaal 200 vellen met de Pro 50 – terwijl 
de machine op topsnelheid werkt voor een optimale productiviteit.
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Beeldresolutie 
 • 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
 • Halftoonrasters: 

 – 150 lijnen per inch (clustered dot)
 – 200 lijnen per inch (clustered dot)
 – 300 lijnen per inch (clustered dot)
 – 600 lijnen per inch (clustered dot)
 – 200 geroteerd lijnraster
 – Stochastisch

Technologie 
 • Xerox® EA-toner met laag smeltpunt:

 – CMYK plus speciale toners: transparant, zilver en 
goud (nominale snelheid)

 – Mogelijkheid voor meerdere doorgangen van speciale 
toner, maximaal zeven

 – Beeldverwerkingssysteem met VCSEL-technologie
 • Full Width Array met Automated Colour Quality Suite 

(ACQS)
 • Gesloten-lus kleurprocescontrole
 • Automatisch papierstoring opheffen
 • Instelbare elektronische registratie (profielen)
 • Klantspecifieke papiersoorten instellen
 • Tweedradige corotrons die zichzelf automatisch reinigen 
 • Geavanceerde bandfusertechnologie
 • Geavanceerde inline koelmodule
 • Geavanceerde 'single pass' antikrulwals (geavanceerde 

band- en roltechnologie voor de uitvoer van vlakke 
vellen)

 • Naadloze IBT (Intermediate Belt Transfer) met 
intrekbare bias-transferrollers voor optimale 
beeldoverdracht

 • Fotoreceptoren met extra lange levensduur
 • Modulair inleg- en afwerksysteem 
 • Geavanceerde registratietechnologie voor nauwkeurige 

schoon-en-weerregistratie van +/- 0,5 mm
 • Geïntegreerde klantenondersteuning – Xerox® 

Productivity Plus (basis)

Xerox® 800i/1000i-kleurenpersen  
Productiviteit/afdruksnelheden – AWM 

 • 80/100 ppm (A4), alle gewichten  
55-350 g/m²

 • 4800/6000 A4 4/0-afdrukken in volledige proceskleuren 
per uur

 • 44/50 ppm (A3-SRA3), alle gewichten 55-350 g/m²
 • 2400/3000 (A3-SRA3) 4/0-afdrukken per uur en 

4800/6800 (A4) afdrukken per uur

Papierformaten 
 • Maximaal papierformaat: 330 x 488 mm 
 • Minimaal papierformaat: 182 x 182 mm, invoegmodule 

ondersteunt 102 x 152 mm;  
zie optionele grote inlegmodule

 • Maximaal afdrukgebied: 326 x 484 mm
 • Maximale afdrukgarantie: 317 x 484 mm

Papiergewichten/mediaflexibiliteit 
 • Gecoate en ongecoate papiersoorten, gekleurd 

papier, Xerox® DocuCard®, etiketten, visitekaartjes, 
brochures op glanzend papier, raamstickers, duurzame/
synthetische papiersoorten, wenskaarten, tabbladen, 
reliëfpapier, polyester materialen en speciale media

 • Ondersteuning van gebruik verschillende 
papierformaten, papiersoorten en papiergewichten in 
één printopdracht 

 • 55-350 g/m²
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Papiercapaciteit en -verwerking 
 • Twee standaardinlegstations met elk een capaciteit van 

2.000 vel 
Opmerking: de capaciteit van verschillende inlegstations 
is gebaseerd op het gebruik van substraten van 90 g/m²  
55-350 g/m² gecoat/ongecoat

 • Minimaal papierformaat: 182 x 182 mm  
Maximaal papierformaat: 330 x 488 mm 
Optionele invoegmodule ondersteunt minimaal 
papierformaat van 102 x 152 mm

 • Automatisch wisselen van inlegstation/bijvullen tijdens 
productie

 • Automatisch schoon en weer drukken (4/4-afdrukken) 
vanuit alle inlegstations tot 350 g/m² op volledige 
nominale snelheid 

Elektrische vereisten 
 • Basisconfiguratie: 200–240 VAC, 50/60 Hz, 50 A  

(enkel gebruik)/enkelfasig/Hubbell C8264-C
 • Extra aansluitingen vereist voor printerserver, 

inlegmodule en afwerkapparaten:
 – 115 VAC 15 A bij 60 Hz of 220 VAC 10 A bij  

50 Hz (westelijk halfrond)
 – 200–240 V, 10 A, 50 Hz (Europa) 

Afmetingen 
 • Basisafdruksysteem (zonder RIP en/of inlegmodule en 

afwerkapparaten):
 – 3.009 mm (B) x 1.092 mm (D) x 1.865 mm (H)
 – Gewicht: 1.373 kg (gewicht is zonder toner, PC-UI)

Duty Cycle 
Xerox® 800i-kleurenpers 

 • 1,5 miljoen

Xerox® 1000i-kleurenpers 
 • 1,75 miljoen

Keuze aan kleurenservers 
 • Xerox® FreeFlow® Print Server 
 • Xerox® Ex-P 1000i Print Server, powered by Fiery® 

Opties 
Invoer

 • Extra grote inlegmodule:
 – Twee inlegstations voor elk 2.000 vel 

Opmerking: de capaciteit van verschillende inlegstations 
is gebaseerd op het gebruik van substraten van 90 g/m²

 – 55-350 g/m² gecoat/ongecoat
 – Minimaal papierformaat: 182 x 182 mm tot 

maximaal papierformaat: 330 x 488 mm
 – Automatisch wisselen van inlegstation/bijvullen 

tijdens productie
 – Automatisch schoon en weer drukken (4/4-afdrukken) 

vanuit alle inlegstations tot 350 g/m² op volledige 
nominale snelheid 

Uitleg 
 • Opvangbak met een capaciteit van 500 vel
 • Grote uitlegmodule:

 – 500 vel proefuitleg tot 330 x 488 mm
 – 5.000 vel gestaffelde uitleg; B5 LKE tot SRA3
 – 55-350 g/m² gecoat/ongecoat
 – Beschikbaar in enkele of dubbele combinaties, met 

mogelijkheid om afdrukken te verwijderen tijdens het 
afdrukproces

 – Inclusief een verrijdbare palletwagen voor offline 
afwerken; extra palletwagens als optie 

Afwerking 
 • Standaardafwerkeenheid:

 – 55-300 g/m² gecoat/ongecoat
 – Uitlegtafelcapaciteit van 3.000 vel (80 g/m²); 

proefuitleg 500 vel (80 g/m²) 
 – Nieten op meerdere posities tot 100 vel met een 

variabele lengte (gecoat en ongecoat)
 – Perforeren met 2 of 4 gaten; Zweedse perforatie met 

4 gaten
 – Invoegstation voor 200 vel voorbedrukt en aflopend 

bedrukt papier 
 • Katernmoduleafwerkeenheid:

 – Biedt de functionaliteit van de 
standaardafwerkeenheid met een uitlegtafel voor 
2.000 vel

 – Maakt automatisch katernen van maximaal 25 vel 
(100 bedrukte zijden met rughechtingen) van SRA3-, 
A3-, B4- of A4-formaat

 • Xerox® SquareFold® -snijmodule:
 – Vierkante rug tot 25 vel (100 pagina's)
 – Schoonsnijden tussen 2-20 mm in stappen van 0,1 

mm
 – 64-300 g/m² (ongecoat); 106-300 g/m² (gecoat)
 – Accepteert de papierformaten: 216 x 279 mm 

(minimum) tot 330 x 457 mm (maximum)
 – Alleen beschikbaar met katernmoduleafwerkeenheid

Vouwen/perforeren 
 • C-Z-vouwmodule: 

 – C-vouw en Z-vouw A4
 – Afdrukken op binnen- of buitenkant van gevouwen 

papier
 – Vouwt A3 in Z-vorm voor opname in documentsets 

van A4-formaat (Engineering Z-fold)
 – Leverbaar met standaardafwerkeenheid, 

de katernmoduleafwerkeenheid of de 
standaardafwerkeenheid Plus

 • GBC®  AdvancedPunch™:
 – Ondersteunde papiervarianten: A4 Lange Kant Eerst 

(alleen de zijde van 297 mm)
 – 80 g/m²–216 g/m²
 – Er zijn verschillende stansblokken beschikbaar die 

door de klant kunnen worden vervangen

Extra afwerkingsoplossingen 
 • Standaardafwerkeenheid Plus:

 – Capaciteit uitlegtafel 2.000 vel (80 g/m²)
 – Dezelfde functies als de standaardafwerkeenheid 

met geïntegreerde DFA-architectuur voor een scala 
aan inline afwerkingsopties van derden, met inbegrip 
van de hieronder vermelde

 • Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker: 
 – De standaardconfiguratie bestaat onder andere uit 

de katernmodule en uitleg voor het maken van sets, 
nieten, vouwen en stapelen in de uitlegmodule

 – Katernen van maximaal 50 vel en 35 vel
 – Optioneel: Rotate Crease and Bleed Trimmer (RCT) 

voor roteren, rillen en boven en onder schoonsnijden, 
Omslaginvoermodule (CF50/35), Square Folder 
(SQF50/35) voor een rechte, bedrukbare rug

 • Horizon ColorWorks PRO Plus:
 – Compacte multifunctionele machine voor katernen 

maken, rillen, boven en onder schoonsnijden, hechten 
en uitleggen.

 • GBC eBinder 200™:
 – Uitleggen, perforeren en binden van vlak 

openslaande katernen van A4-formaat, van 5 tot 
100 vel 

 – Zelfinstellende inbindelementen (één 
standaardformaat) leverbaar in zwart, marineblauw, 
wit en mat/helder

 – Dankzij de “pass-through” mogelijkheid kan deze 
GBC eBinder worden aangesloten op andere 
afwerkmogelijkheden (alleen beschikbaar met 
standaardafwerkeenheid Plus-configuraties)
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