
Xerox® Brenva™ HD 
Production Inkjet Press

Specificaties FreeFlow® 
Print Server
Digitaal front-end
• Xerox® FreeFlow® Print Server
• V22.0 (serversoftware-niveau)

Hardware
• Twee 3,1 GHz Intel® Xeon-processors 
• Besturingssysteem: Windows 7
• 25 MB cache-processor
• 64 GB systeemgeheugen
• Vijf harde schijven van 1 TB
• Dual-Layer DVD +/- RW/CD RW
• Seriële interface
• 8 USB-poorten
• 22 inch LCD beeldscherm met 

1 extra USB-poort
• Optionele computertafel

Gegevensstromen
• PDF tot versie 1.8 (Acrobat 9): 

inclusief PDF/VT-1, PDF/X-1a, PDF/X-3 
en PDF/X-4

• IPDS
• Postscript level 1, 2 en 3
• JPEG
• TIFF v6.0, native en multi-page, 

TIFF-IT wordt niet ondersteund
•  PPML
• VIPP
• ASCII*
• PCL*
• LCDS*
* Third-party conversieoplossing vereist

Specificaties Xerox® Brenva 
HD Production Inkjet Press
Afmetingen
• 6,82 x 1,36 x 2,03 m (B x D x H)

Gewicht apparaat
• 2.839 kg basisconfiguratie

Invoer-/papiergewicht
• Standaard ongecoat en ongecoat 

voorbehandeld inkjetpapier 
• 60 tot 220 g/m2

• Alle ondersteunde materialen zijn 
geschikt voor elk inlegstation
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Xerox® Brenva™ HD Production Inkjet Press

Printresolutie/afdrukgebied
• 600 x 600 spots per inch met multi-bits 

vector halftonen systeem
• Vier verschillende druppelformaten 

(Klein, Middelgroot, Groot, Max.)
• Maximaal afdrukgebied 333 x 514 mm 

Productiviteit
• A4 – 197 afdrukken per minuut 

(11.820 afdrukken per uur)
• A3 – 100 afdrukken per minuut 

(6.000 afdrukken per uur)
• B3 – 87 afdrukken per minuut 

(5.220 afdrukken per uur)
• 364 x 520 mm – 84 afdrukken 

per minuut (5.040 afdrukken per uur)

Invoer/papiertoevoer
• 254 mm per inlegstation/ 

2.500 vel (90 g/m2)
• Twee papierladen per inlegmodule
• Minimaal papierformaat:  

177,8 x 254 mm
• Maximaal papierformaat:  

364 x 520 mm
• Maximaal vier inlegmodules/ 

acht papierlades – totale capaciteit 
20.000 vel

• Alle papierlades kunnen worden 
bijgevuld tijdens productie

Afwerkopties
Stapelcapaciteit
• 5.700 vel 
• Drukwerk uitnemen tijdens 

productie – zonder onderbreking

Boekjes maken
• CP Bourg BDFNx Booklet Maker 
• 22-vel capaciteit 
• Optioneel nieten in de hoek aan 

één zijde
• Hechten, vouwen en schoonsnijden 

met optionele omslaginvoermodule 
• Optioneel lushechten (oognieten)

Aanbevolen gemiddeld 
maandelijks volume
• 750.000-2.000.000 per maand
• Duty cycle – 6.000.000

www.xerox.com

Overzicht
Flexibel

•  20.000-vel capaciteit

•  Acht inlegstations

•  Plaatsen en uitnemen tijdens afdrukken

•  Papierformaat B3+

•  Papierformaten 177,8 x 254 mm 
tot 364 x 520 mm

•  K-only modus – systeem fungeert 
als zwart/wit pers

Productief

•  197 A4 afdrukken per minuut

•  Automatische calibratie en 
profielaanmaak met inline 
fotospectraalmeter

•  Inline afwerkmogelijkheden – 
CP Bourg BFDNx Booklet Maker

Betrouwbaar

•  Geavanceerde schoon en weer 
registratie

•  Automatische detectie en correctie 
van ontbrekende spuitmondjes

•  FreeFlow Print Server

Uitzonderlijke afdrukkwaliteit

•  600 x 600 dpi met vier verschillende 
druppelformaten

•  Objectgericht kleurbeheer

•  Steunkleurrendering

•  Programmeren van 
uitzonderingspagina’s – 
paginaniveau-rendering


