
De Xerox® CiPress™ 500- en 
325-inkjetproductiesystemen zijn ontwikkeld 
voor de productie van hoogwaardige, 
indrukwekkende kleurenbeelden op goedkoop, 
gewoon offsetpapier. Deze snelle, rotatieve, 
waterloze inkjettechnologie is nu verkrijgbaar 
als single-engine-duplexconfi guratie met 
closed loop besturing waarmee u de kosten 
kunt verlagen en de productiviteit verhogen 
en toch buitengewone betrouwbaarheid 
en prestaties bereikt in een compact, 
ruimtebesparend formaat. De CiPress™ is de 
milieubewuste keuze waarmee u elke dag 
opnieuw fantastisch werk kunt afl everen.

Xerox® CiPress™ Single Engine Duplex (SED)
Produceer meer op een beperkt 
vloeroppervlak.

Xerox® CiPress™ 500- en CiPress™ 325-inkjetproductiesystemen
Single-engine-duplexconfi guratie

Belangrijkste voordelen van de Xerox® 
CiPress™ 500 en 325 single-engine-duplex 
(SED)-inkjetsystemen
• Dubbelzijdig in één tower in een confi guratie met één 

enkele inline print-engine.

• Gepatenteerde waterloze inkt geeft levendige kleuren op 
goedkope onbehandelde papiersoorten.

• Robuuste piëzo-printkoppen met lange levensduur 
zijn gemakkelijk binnen enkele minuten te vervangen en 
opgewassen tegen zeer hoge productievolumes.

• Milieuvriendelijk – de inkt is veilig en niet giftig. De 
afdrukken zijn door INGEDE gecertifi ceerd als 'goed te 
ontinkten'.

• Zeer betrouwbaar – geautomatiseerde koppenreiniging, 
voorspelbare closed loop technologieën met automatische 
detectie en correctie van ontbrekende spuitmondjes en 
koppenregistratie zonder de printer te hoeven stoppen.

• Powered by FreeFlow® Print Server – schaalbare, parallelle 
RIP-verwerking voor de meest veeleisende afdrukopdrachten 
met variabele gegevens. Native ondersteuning voor IPDS-, 
PDF-, Adobe® PostScript®- en VIPP®-gegevensstromen.

• Eenvoudige integratie met voor- en 
nabewerkingsapparatuur met behulp van de gepatenteerde 
Print Line Bus-architectuur van Xerox®.
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Dubbelzijdig in één tower die 
minder ruimte inneemt.
In een krachtige single-engineconfi guratie 
drukt het Xerox® CiPress™ 500- of CiPress™ 
325-inkjetproductiesysteem dubbelzijdige 
opdrachten 1-op-1 af op smal papier van 
241 mm met een snelheid van 152 of 100 
meter per minuut. CiPress™ SED is ontworpen 
voor productieruimtes met een beperkte 
vloeropppervlakte en lagere volumes en kan 
op locatie worden geüpgraded. Wanneer SED 
in een twin-engine-duplex (TED)-confi guratie 
wordt geïnstalleerd, blijft er ook in deze 
opstelling altijd een volledige duplex backup 
situatie mogelijk. Gebruikers kunnen daarbij 
eenvoudig schakelen tussen de SED- en TED-
modus zonder een extra twin-engineprintlijn 
te hoeven aanschaffen.

Nog meer fantastische 
voordelen die waarde toevoegen 
– en u helpen meer uitstekend 
printwerk te produceren.
•  Piëzo-printkoppen met lange levensduur 

met drop-on-demandtechnologie. 
Ontwikkeld voor de duurzaamheid vereist 
in print- en mailproductieomgevingen. 
De roestvrijstalen constructie, het 
automatische spuitmondjesbeheer en de 
automatische koppenregistratie leveren de 
consistente, voorspelbare afdrukkwaliteit 
die u van Xerox verwacht in het kader van 
uw onderhoudscontracten (SLA's).

•  Gepatenteerde waterloze inkt 
samengesteld voor productie. 
De inkt op basis van polymeerhars 
produceert levendige beelden op gewoon 
offsetpapier van standaardkwaliteit. De 
inkt produceert precieze, gecontroleerde 
puntjes die op het papieroppervlak  
onmiddellijk opdrogen en zelfs op licht 
papier niet doorlopen. De prestaties en 
kleurconsistentie blijven van rol tot rol en 
maand na maand behouden. 

•  De betrouwbaarheid is te danken aan 
gepatenteerde beeldverwerkings- en  
softwaretechnologieën, ingebouwde 
geautomatiseerde zelfcorrigerende 
closed loop besturingen en ons 
erkende leiderschap op het gebied van 
wereldwijde service en ondersteuning. 
De CiPress™-printer, -koppen en -inkten, 
allemaal ontwikkeld en gebouwd door 
Xerox, staan garant voor technologische 
fl exibiliteit in de toekomst.

Specifi caties
• Afdrukmechanisme: single engine 

duplex, vier kleuren CMYK

• Printkoppen: Xerox Piezo DOD

• Inkt: Xerox® waterloos, 
polymeerhars, kleurstof

• Resolutie: 600 x 400 dpi en 
600 x 600 dpi 

• Afdruksnelheid: 152 meter per 
minuut en 100 meter per minuut

• Doorvoer: 1.027 afdrukken bij 
152 m, 667 afdrukken bij 100 m 
(1-op-1 dubbelzijdig A4)

Papierbreedte:

• 178 mm tot 241 mm

• Papiersoorten: Pingestuurd, pinloos, 
ongecoat, offset, gerecycled, 
bankpost, krantenpapier

• Papiergewicht: 50–160 g/m2

• Printserver: FreeFlow® Print Server, 
schaalbare parallelle RIP, IPDS, PDF, 
Adobe® PostScript®, Xerox® VIPP®

Xerox® CiPress™ 500- en CiPress™ 325-inkjetproductiesystemen - 
single-engine-duplexconfi guratie

www.xerox.com
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