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Συστήματα χρώματος τονισμού 
Xerox® DocuTech® 155/180
Ένα επιπλέον χρώμα. Απεριόριστα 
μεγαλύτερες δυνατότητες.



Το χρώμα μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να βελτιώσει την εμφάνιση του 
εγγράφου σας. Μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. 
Προσθέτοντας χρώμα μπορείτε να τραβήξετε το βλέμμα του αναγνώστη σε αυτό που θέλετε 
να προσέξει – έτσι σας δίνεται η ευκαιρία κάθε σελίδα του εγγράφου σας να επιτελεί το έργο  
της πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Τα Συστήματα χρώματος τονισμού DocuTech® 
155/180 πολλαπλασιάζουν αυτήν την ευκαιρία με τις υψηλές ταχύτητες ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης με ένα επιπλέον χρώμα που προσφέρουν. Τα αποτελέσματα; Αυξημένα ποσοστά 
ανταπόκρισης και νέες εφαρμογές.

Εκμεταλλευτείτε  
τα αποτελέσματα. 
Με τιμή συγκρίσιμη με αυτή των μονόχρω-
μων συστημάτων, τα Συστήματα χρώματος 
τονισμού Xerox DocuTech® 155/180 σάς 
προσφέρουν τη δύναμη και την ευελιξία που 
χρειάζεστε για να δημιουργήσετε εφαρμογές 
υψηλής αξίας και υψηλής αποτελεσματικό-
τητας. Είτε θέλετε να ανανεώσετε υπάρχο-
ντα έγγραφα είτε να εκμεταλλευτείτε στο 
έπακρο τα καινούρια, το χρώμα τονισμού 
στα σωστά σημεία θα τα κάνει περισσότερο 
αποτελεσματικά από ποτέ. Για να μην  
αναφέρουμε την αύξηση στην απόδοση  
της επένδυσής σας.

Κατευθύνετε το βλέμμα. 
Η ασπρόμαυρη εκτύπωση δεν είναι 
τόσο εντυπωσιακή όσο η έγχρωμη. Δεν 
γίνεται σαφές με την πρώτη ματιά ποια 
πληροφορία του εγγράφου είναι η πιο 
σημαντική.

Η πλήρως έγχρωμη εκτύπωση είναι σίγουρα 
ελκυστική, αλλά και πάλι δεν χρησιμοποιεί 
το χρώμα στρατηγικά, ώστε ο αναγνώστης 
να εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.

Δείτε τη διαφορά. 
Με το χρώμα τονισμού ξεχωρίζουν αμέσως 
τα σημεία-κλειδιά του εγγράφου σας – 
τιμές πωλήσεων, εκπτώσεις κ.λπ. Επίσης η 
προσοχή εστιάζεται στα καίρια μηνύματα –  
όπως ημερομηνίες λήξης, προειδοποιητικές 
ετικέτες, και οδηγίες – στο επίκεντρο της 
σελίδας.

Προσθέστε ένα χρώμα –  
πολλαπλασιάστε τη δύναμή σας.



Εκδοτικό Σύστημα Χρώματος Τονισμού DocuTech 180Εκτυπωτής Χρώματος Τονισμού DocuTech 155/180

Το ένα χρώμα λειτουργεί  
ως κίνητρο. 
Προσθέτοντας ένα μόνο χρώμα μπορείτε να 
βελτιώσετε την εμπειρία του αναγνώστη. 
Εστιάζοντας το βλέμμα εκεί που θέλετε, 
όταν το θέλετε εκεί, μπορείτε να παρακινή-
σετε τον αναγνώστη να:

• Αγοράζει το προϊόν που εσείς θέλετε, 
όταν δίνετε έμφαση σε μια πολύ καλή  
τιμή ή σε κάποια έκπτωση που ισχύει  
για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

• Πληρώνει πιο γρήγορα όταν τονίζετε το 
οφειλόμενο υπόλοιπο ή την ημερομηνία 
οφειλής σε ένα τιμολόγιο

• Δρα πιο αποφασιστικά, όταν υπερτονί-
ζετε το επείγον του μηνύματός σας

• Βλέπει γρηγορότερα τις απαντήσεις 
που υπάρχουν σε εκπαιδευτικά έγγραφα 
και να καταλαβαίνει αμέσως την ουσία 
του μηνύματός σας

• Θυμάται στοιχεία όπως η εμπορική σας 
επωνυμία, τα προϊόντα σας, τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας και άλλα πολλά

Για πολλές εφαρμογές, η πλήρως έγχρωμη 
εκτύπωση μπορεί να μην είναι τόσο 
αποτελεσματική όσο η σωστή τοποθέτηση 
ενός και μόνο χρώματος. Μια ασπρόμαυρη 
εκτύπωση με ένα επιπλέον χρώμα μπορεί 
να επιδράσει πιο πειστικά από μια πλήρως 
έγχρωμη εκτύπωση – και σε καλύτερη τιμή.

Το ένα χρώμα ξεχωρίζει. 
Καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε από 
χιλιάδες μηνύματα. Διαφημίσεις, 
τιμολόγια, επισημάνσεις, αφίσες, έντυπα 
πωλήσεων, φυλλάδια, διαφημιστικά και 
άλλα, προσπαθούν να τραβήξουν την 
προσοχή μας. Αυτά που το πετυχαίνουν 
είναι στρατηγικά στην επινόηση και 
συναρπαστικά στην εκτέλεσή τους. Το 
χρώμα τονισμού σάς δίνει τη δύναμη να:

• Κάνετε τα μηνύματά σας να ξεχωρίσουν 
από το πλήθος και να εξασφαλίσουν την 
προσοχή που τους αξίζει

• Διευκολύνετε τον αναγνώστη να εστιάσει 
στις βασικές πληροφορίες

Το ένα χρώμα επεκτείνει  
τις δυνατότητες. 
Το Σύστημα χρώματος τονισμού DocuTech® 
155/180 είναι απλά ο πιο γρήγορος 
εκτυπωτής χρώματος τονισμού για 
κομμένο χαρτί στον κόσμο. Σας δίνει τη 
δύναμη που προσφέρουν η ταχύτητα και η 
παραγωγικότητα επιπέδου παραγωγής. Με 
ένα μόνο σύστημα μπορείτε να επεκτείνετε 
τις εφαρμογές, τις ευκαιρίες και τα κέρδη 
σας. Και μπορείτε να προσθέσετε την 
ευελιξία και τη δύναμη των προϊόντων 
λογισμικού Xerox Freeflow® για να 
συμπληρώσετε και να βελτιώσετε την 
εργασιακή σας ροή. Αυτή είναι η δύναμη  
του χρώματος τονισμού Xerox.

Είτε εκτυπώνετε ασπρόμαυρα είτε ασπρόμαυρα με ένα επιπλέον 
χρώμα, τα Συστήματα Χρώματος Τονισμού Xerox είναι οι πιο γρήγοροι 
εκτυπωτές χρώματος τονισμού για κομμένο χαρτί στον κόσμο.



Συστήματα χρώματος τονισμού  
με τη δύναμη DocuTech.

Η μεγάλη δύναμη έρχεται από τον πυρήνα. Χρησιμοποιώντας ως βάση το σύστημα 
υψηλής ποιότητας DocuTech, δημιουργήσαμε μηχανήματα που σας προσφέρουν μεγαλύτερη 
δύναμη έκδοσης και εκτύπωσης από ποτέ. Εκτυπώνοντας στα 155/180 ppm, η ταχύτητα 
δεν θα σας προβληματίσει ποτέ. Τα προαιρετικά εξαρτήματα συρραφής, βιβλιοδεσίας, 
παρεμβολής, και ταξινόμησης μεγάλης χωρητικότητας σάς παρέχουν δυνατότητες τελικής 
επεξεργασίας που μέχρι σήμερα μπορούσατε μόνο να ονειρευτείτε.

Α

Ισχυρό λογισμικό κατάλληλο  
για την εργασιακή σας ροή.
Η ισχύς του λογισμικού εργασιακής ροής του 
FreeFlow Print Server, σε συνδυασμό με τα 
Συστήματα χρώματος τονισμού DocuTech, 
σας προσφέρουν απαράμιλλη διαχείριση 
εργασιών, καθώς και: 

• Έναν ισχυρό διακομιστή για 
αποτελεσματική λειτουργία

• Συγχρονικότητα ανάμεσα στην 
επεξεργασία εικόνας ράστερ (RIP), την 
εκτύπωση, και τον προγραμματισμό –  
όλα ταυτόχρονα

• Έναν επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας 
με αρκετή ισχύ ακόμα και για τις πιο 
σύνθετες εργασίες και τις πιο απαιτητικές 
συνθήκες παραγωγής

Β

Αποδοχή περισσότερων εργασιών  
με περισσότερα μορφότυπα. 
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού έχουν 
την ευελιξία να δέχονται εργασίες μέσω:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Κανάλι: Bus και Tag

• Υποστήριξης χωρίς προσθήκες για Adobe® 
PostScript® επιπέδου 3, PDF, HP PCL6, 
VIPP®, TIFF, PPML, RDO, και ASCII

• Υποστήριξης χωρίς προσθήκες για LCDS, 
IPDS (προαιρετικό)

• Ενσωματωμένων εξαρτημάτων FreeFlow: 
Σουίτα μεταβλητών πληροφοριών 
FreeFlow, FreeFlow Makeready®, Υπηρεσίες 
Διαδικτύου Freeflow, Freeflow Process 
Manager™, Διαχειριστής Εκτυπώσεων 
Freeflow (προαιρετικό)

Γ

Εξαιρετικά αποτελέσματα  
με το συνδυασμό δύο  
τεχνολογιών εκτύπωσης.
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού βασίζο-
νται σε δύο τεχνολογίες απεικόνισης – μια  
ξηρογραφική μηχανή με σύστημα απεικό-
νισης λέιζερ για το μαύρο, και ένα σύστημα 
απεικόνισης με φωτοδίοδο για το χρώμα. Τα 
μαύρα και τα έγχρωμα είδωλα δημιουργού-
νται στο φωτοδέκτη με ένα μόνο πέρασμα 
και μεταφέρονται στο χαρτί με πλήρεις 
ταχύτητες εκτύπωσης.

Ανάλυση:

• 600 x 2.400 dpi για το μαύρο

• 600 x 600 dpi για το χρώμα



  Α

  Β

  Γ

  Δ

  Ε

Η ταχύτητα που χρειάζεστε. Τα Συστήματα χρώματος τονισμού διατίθενται σε 
δύο ταχύτητες – 155 ή 180 ppm. Καθώς η επιχείρησή σας χρειάζεται αλλαγή και ανάπτυξη, 
μπορείτε εύκολα να αυξήσετε την ταχύτητά σας αργότερα με τις αναβαθμίσεις που 
προσφέρουμε στην ιστοσελίδα μας. Προσφέρουμε επίσης δύο διαμορφώσεις με προαιρετικά 
εξαρτήματα τελικής επεξεργασίας.

Δ

Βάλτε ένα καινούργιο χρώμα για 
ακόμη περισσότερη αίσθηση.
Η αλλαγή χρώματος είναι τόσο απλή όσο και 
η αντικατάσταση των μονάδων που αλλάζει 
ο πελάτης (CCU). Μπορείτε πανεύκολα και 
πολύ γρήγορα να προσθέσετε τη δύναμη 
του μπλε, του κυανού, του κόκκινου, του 
γκρενά, του ματζέντα, του βιολετί, του 
πράσινου, του μπλε ρουά, ή του κίτρινου στα 
ασπρόμαυρα έγγραφά σας. Η τεχνολογία 
αυτόματης ρύθμισης της ποιότητας χωρίς 
χαρτί (Paperless Automatic Print Quality 
Adjustment – PQA) εξασφαλίζει ασύγκριτη 
αλλά και σταθερή ποιότητα ειδώλου.

Ε

Σταθερή ποιότητα που  
τραβάει την προσοχή. 
Η τεχνολογία απεικόνισης SmartPress™ 
διασφαλίζει την ποιότητα του ειδώλου 
με χρώμα τονισμού. Αυτή η διεργασία 
απεικόνισης χωρίς επαφή εκπέμπει 
ένα σύννεφο γραφίτη στο φορτισμένο 
φωτοδέκτη, μειώνοντας τις πιθανότητες 
φθοράς του χαρτιού και βελτιώνοντας  
την ποιότητα του ειδώλου.

ΣΤ

Κατανεμημένη σάρωση ή καθόλου 
σάρωση. Εσείς διαλέγετε. 
Το προαιρετικό εξάρτημα για κατανεμημένη 
σάρωση με το Σαρωτή Freeflow 665 διευ-
κολύνει όλες τις λειτουργίες προεκτύπωσης 
που διεξάγετε στα ψηφιακά σας έγγραφα. 
Είναι η λύση για κατανεμημένη σάρωση  
που ταιριάζει στην εργασιακή σας ροή,  
προσφέροντας ευέλικτη επεξεργασία εγγρά-
φων και ασύγκριτη ποιότητα ειδώλου στα 
600 x 600 dpi και για την έγχρωμη και για 
την ασπρόμαυρη σάρωση, με παραγόμενη  
ανάλυση έως και 1.200 x 1.200 dpi με  
παρεμβολές (interpolated). 

Όποια προαιρετικά εξαρτήματα τελικής επεξεργασίας και 
βιβλιοδεσίας και να επιλέξετε, τα Συστήματα χρώματος τονισμού 
DocuTech χρησιμοποιούν την ίδια ισχυρή και ευέλικτη τεχνολογία  
για δίχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας σε μια μεγάλη ποικιλία 
μέσων εκτύπωσης.

ΣΤ

Σαρωτής FreeFlow 665
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*Για άλλες πρόσθετες δυνατότητες απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Εκδοτικό Σύστημα Χρώματος Τονισμού 
DocuTech. Οι δικές σας ανάγκες –  
η δική σας διαμόρφωση.
Σίγουρη επιτυχία. Η συρραφή και η βιβλιοδεσία προσθέτουν αξία στο προϊόν σας. Με 
τη διαμόρφωση για βιβλιοδεσία με χρώμα τονισμού, έχετε περισσότερους τρόπους να 
δημιουργήσετε εντυπωσιακά έγγραφα αυξάνοντας παράλληλα την εργασιακή σας ροή.

Α

Φροντίστε να μην διακόπτονται 
οι εργασίες σας, έχοντας διαρκή 
τροφοδοσία.
Με μεγαλύτερη χωρητικότητα φύλλων 
ανά δίσκο και προαιρετικά εξαρτήματα 
για συνεχή τροφοδοσία, μπορείτε να 
εκτυπώνετε χωρίς διακοπή.

Χωρητικότητα φύλλων: (80 g/m²)

• Δίσκος 1: χωρητικότητα 1.100 φύλλων

• Δίσκος 2: χωρητικότητα 600 φύλλων 

• Δίσκος 3: 2.600 φύλλα ο καθένας

• Δίσκος 4: 550 φύλλα ο καθένας  
(ένθεση μόνο μετά το στάδιο φούρνου)

• Δίσκος 5: 2.600 φύλλα ο καθένας

Προαιρετικά εξαρτήματα  
τροφοδοσίας με κυλίνδρους:

• Προαιρετικά εξαρτήματα τροφοδοσίας με 
κυλίνδρους άλλων κατασκευαστών μέσω 
της Αρχιτεκτονικής Τελικής Επεξεργασίας 
(DFA) επιπέδου 1. Για τη διαθεσιμότητα 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
της Xerox.

Β

Τα μέσα εκτύπωσης που 
χρειάζεστε για να επιτύχετε  
το στόχο σας.
Είδος – Ετικέτες, καρτέλες, αυτοαντιγραφικό 
χαρτί, διάτρητα μέσα, μέσα ασφαλείας και 
άλλα υλικά ειδικών εφαρμογών.

Μέγεθος – Από 203 mm x 254 mm έως 
363 mm x 432 mm, καθώς και A4, Α3, B4 

Βάρος – Κομμένο χαρτί από 60 έως 200 g/m²

Γ

Περισσότεροι τρόποι ταξινόμησης 
των αποτελεσμάτων.
Το προαιρετικό εξάρτημα τελικής 
επεξεργασίας με βιβλιοδεσία παρέχεται 
με ταξινομητή 3.000 φύλλων 80 g/m² στο 
βασικό εξοπλισμό. Και αυτή είναι μόνο η 
αρχή. Μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικούς 
ταξινομητές, όπως:

• Ταξινομητής 5.000 φύλλων

• Διατίθενται επιπλέον ταξινομητές  
5.000 φύλλων

Προσθέτει αξία και ποικιλία  
στα έγγραφά σας.
Η συσκευή παρεμβολής 2 δίσκων σας 
επιτρέπει να ενθέσετε έγχρωμα εξώφυλλα 
και ένθετα μετά το στάδιο του φούρνου – 
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα καθώς 
εξαλείφεται η συρραφή των εργασιών με το 
χέρι μετά την εκτύπωση και γίνεται δυνατή 
η εσωτερική τελική επεξεργασία.

Δ

Βιβλιοδεσία με συρραφή 
με επιπλέον προαιρετικά 
εξαρτήματα.
Η νέα μονάδα συρραφής συρράπτει 
2–70 φύλλα με μία ή δύο προσαρμόσιμες 
ρυθμίσεις. 

Βιβλιοδεσία με ταινία που 
καλύπτει τις ανάγκες σας.
Με χωρητικότητα από 15 έως 125 φύλλα, 
και τη δική σας επιλογή χρώματος ταινίας 
(μαύρο, μπλε, κόκκινο, γκρι, ή λευκό, με 
400 Α4 δεσίματα ανά καρούλι ταινίας), η 
βιβλιοδεσία με ταινία κάνει τις εφαρμογές 
σας πιο εντυπωσιακές και τους προσδίδει 
μεγαλύτερη αξία και ποιότητα.

Ε

Σύστημα χρώματος τονισμού Xerox DocuTech 
Διαμόρφωση για Συρραφή/Βιβλιοδεσία



Ταξινομήστε τα αποτελέσματα προς όφελός σας. Όποια κι αν είναι η ειδικότητά σας, 
οι ευέλικτες λύσεις σάς δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε περισσότερες ευκαιρίες 
τη στιγμή που εμφανίζονται. Με μια επιδέξια διαμόρφωση για ταξινόμηση είστε έτοιμοι να 
αναλάβετε περισσότερα είδη εργασιών από ποτέ.

  Γ

  Α

  Α
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  Β

*Για άλλες πρόσθετες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Α

Φροντίστε να μην διακόπτονται 
οι εργασίες σας, έχοντας διαρκή 
τροφοδοσία.
Με μεγαλύτερη χωρητικότητα φύλλων 
ανά δίσκο και προαιρετικά εξαρτήματα 
για συνεχή τροφοδοσία, μπορείτε να 
εκτυπώνετε χωρίς διακοπή.

Χωρητικότητα φύλλων: (80 g/m²)

• Δίσκος 1: χωρητικότητα 1.100 φύλλων

• Δίσκος 2: χωρητικότητα 600 φύλλων 

Προαιρετικά εξαρτήματα  
τροφοδοσίας με κυλίνδρους:

• Δίσκοι 3 και 4 (τροφοδότες μεγάλης 
χωρητικότητας): 2.600 φύλλα ο καθένας 
(προαιρετικά)

• Προαιρετικά εξαρτήματα τροφοδοσίας 
με κυλίνδρους άλλων συσκευών μέσω 
της Αρχιτεκτονικής Τελικής Επεξεργασίας 
επιπέδου 1. Για τη διαθεσιμότητα 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
της Xerox.

Β

Τα μέσα εκτύπωσης που 
χρειάζεστε για να επιτύχετε  
το στόχο σας.
Είδος – Ετικέτες, καρτέλες, αυτοαντιγραφικό 
χαρτί, διάτρητα μέσα, μέσα ασφαλείας και 
άλλα υλικά ειδικών εφαρμογών.

Μέγεθος – Από 203 mm x 254 mm έως 
363 mm x 432 mm, καθώς και A4, Α3, B4

Κιτ εφαρμογής φύλλων 178 mm x 254 mm

Βάρος – Κομμένο χαρτί από 60 έως 200 g/m²

Γ

Περισσότερα προαιρετικά 
εξαρτήματα τελικής  
επεξεργασίας από ποτέ.
Η βασική μονάδα τελικής επεξεργασίας 
περιλαμβάνει δύο ταξινομητές μεγάλης 
χωρητικότητας (βασικός εξοπλισμός) – 
χωρητικότητας 2.500 φύλλων ο καθένας 
(μέσο εκτύπωσης 80 g/m²). Διατίθενται 
προαιρετικά έως δύο επιπλέον ταξινομητές 
μεγάλης χωρητικότητας.

Ψάχνετε για περισσότερη ευελιξία κατά την 
τελική επεξεργασία; Δείτε τις προαιρετικές 
επεκτάσεις μας.*

Σύστημα χρώματος τονισμού  
Xerox DocuTech Διαμόρφωση για  
Ταξινόμηση μεγάλης χωρητικότητας

Εκτυπωτής Χρώματος Τονισμού DocuTech



Ένα ακριβές μίγμα  
κορυφαίων τεχνολογιών. 
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού Xerox 
DocuTech συνδυάζουν την τεχνολογία που 
είναι σημείο αναφοράς του κλάδου, των 
μονόχρωμων εκτυπωτών της Xerox με ένα 
εντελώς καινούριο σύστημα έγχρωμης 
απεικόνισης. Χρειάζεται να συνδυαστούν δύο 
ξεχωριστά, αλλά πλήρως ενσωματωμένα 
συστήματα απεικόνισης για να γίνει δυνατή 
η εκτύπωση 180 σελίδων ανά λεπτό και ο 
κύκλος εργασιών να περιλαμβάνει έως έξι 
εκατομμύρια ανατυπώσεις μηνιαίως. Αυτή 
η έντονη παραγωγικότητα ενεργοποιείται 
από την κατοχυρωμένη διεργασία 
ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης με 
ένα μόνο πέρασμα – κάτι που μεταφράζεται 
σε εκτυπώσεις επιπέδου παραγωγής για 
ασπρόμαυρα είδωλα και ασπρόμαυρα 
είδωλα με ένα επιπλέον χρώμα. Δεν 
παρατηρείται ποτέ καθυστέρηση για το 
χρώμα τονισμού ή για την εκτύπωση σε 
βαρύτερα μέσα.

Όλα είναι στα χέρια σας. Η προσθήκη της ποιότητας, της ταχύτητας, των προαιρετικών 
εξαρτημάτων και των υπηρεσιών της Xerox σε μια νέα γραμμή εφαρμογών μπορεί να 
ακούγεται ακριβή πρόταση. Δεν είναι όμως. Η προσθήκη της δυνατότητας χρώματος 
τονισμού είναι πιο οικονομική από όσο ίσως νομίζετε. Και αν λάβετε υπόψη την απόδοση  
της επένδυσης, είναι πραγματική ευκαιρία.

Το φάσμα των δυνατοτήτων σας  
έχει εξελιχθεί.



Πλήρης εκμετάλλευση  
του χρώματος. 
Με τα Συστήματα χρώματος τονισμού 
Xerox DocuTech το κόστος της έγχρωμης 
εκτύπωσης προσεγγίζει περισσότερο απ' 
όσο νομίζετε το κόστος της μονόχρωμης 
εκτύπωσης. Οι μοναδικές τεχνολογίες 
που περιλαμβάνουν καθιστούν το χρώμα 
τονισμού μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς 
προσφέρουν:

• Μεγάλη παραγωγικότητα για να 
χειριστείτε όγκους εργασιών επιπέδου 
παραγωγής

• Πιο αποτελεσματικά έγγραφα με χρώμα 
τονισμού για πιο ικανοποιημένους και 
αφοσιωμένους πελάτες

• Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, όπως 
προσωποποιημένο, ειδικό περιεχόμενο  
με μεταβλητά δεδομένα

• Δυνατότητα παραγωγής σύνθετων 
εγγράφων που περιλαμβάνουν 
ενσωμάτωση χρώματος, έγχρωμα 
εξώφυλλα, καρτέλες, πολλαπλά μέσα 
εκτύπωσης και πολλές δυνατότητες 
τελικής επεξεργασίας

Η ταχύτητα που σας χρειάζεται 
για να οδηγήσετε τις εξελίξεις.
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού Xerox 
DocuTech διατίθενται σε δύο ταχύτητες –  
155 ή 180 ppm. Η προαιρετική επέκταση 
τελικής επεξεργασίας διατίθεται επίσης 
στα 155, και 180 ppm. Αρχίστε λοιπόν με 
την ταχύτητα που χρειάζεστε σήμερα 
και αυξήστε τη στο μέλλον με εύκολες 
αναβαθμίσεις ταχύτητας από  
την ιστοσελίδα μας.

Διαλέξτε τα χρώματα  
που σας αρέσουν.
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού DocuTech 
σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε 
τους βασικούς γραφίτες μαύρου συν μπλε, 
κυανού, κόκκινου, γκρενά, μπλε ρουά, 
βιολετί, πράσινου, ματζέντα ή κίτρινου 
χρώματος.

Ειδικά χρώματα.
Τα βασικά χρώματα δεν ταιριάζουν σε 
όλες τις εφαρμογές. Κάποιοι πελάτες θα 
απευθυνθούν σε σας αναζητώντας ένα 
χρώμα που να ταιριάζει στην εταιρική τους 
επωνυμία. Τα Ειδικά αναμεμιγμένα χρώματα 
τονισμού της Xerox έχουν σχεδιαστεί για να 
σας βοηθήσουν να ικανοποιήσετε αυτές τις 
απαιτήσεις. Όποια κι αν είναι η απόχρωση, 
εμείς θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε 
ένα χρώμα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των πελατών σας – και να ξεπερνά τις 
προσδοκίες τους.

Βάλτε ένα καινούργιο χρώμα για 
ακόμη περισσότερη αίσθηση.
Η αλλαγή των μονάδων χρώματος δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο εύκολη. Οι μονάδες 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το προσωπικό 
σας να μπορεί να τις αντικαταστήσει σε 
λίγα μόνο λεπτά. Κυλήστε απλώς το δοχείο 
του χρώματος προς το μηχάνημα, ανοίξτε 
τη θήκη, και αλλάξτε τη μονάδα. Αυτό 
ήταν. Και καθώς αρχίζετε να χρησιμοποιείτε 
περισσότερα χρώματα, θα μπορείτε 
να αλλάζετε μεταξύ χρωμάτων το ίδιο 
εύκολα, επεκτείνοντας τις εφαρμογές και 
τις εργασίες που μπορείτε να δεχτείτε. 
Ανεξάρτητα αν εκτυπώνεται ασπρόμαυρα 
ή με χρώμα τονισμού, τα Συστήματα 
χρώματος τονισμού εκτυπώνουν στις 
μεγαλύτερες ταχύτητες. 



Κάθε σύστημα που αναπτύσσουμε 
έχει στόχο τη βελτίωση της 
εργασιακής σας ροής. 
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού Xerox 
DocuTech συνεργάζονται με τη συλλογή 
ψηφιακής ροής εργασιών FreeFlow της 
Xerox – μια αναπτυσσόμενη σουίτα 
προϊόντων εργασιακής ροής – για να 
ταιριάζουν απόλυτα στην εργασιακή σας 
ροή. Αναπτυγμένα με ανοιχτά πρότυπα, 
τα προϊόντα FreeFlow έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να σας επιτρέπουν να αυξάνετε 
την υπάρχουσα εργασιακή σας ροή και να 
σας δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα και κερδοφορία. 
Τα προϊόντα FreeFlow βοηθούν στη 
δημιουργία λύσεων εργασιακής ροής για 
παραγωγή, διεργασία και επιχειρηματική 
διαχείριση σε επίπεδο είτε εσωτερικών 
είτε επαγγελματικών εκτυπώσεων. Τα 
συστήματα FreeFlow υποστηρίζουν 
επίσης τους στυλοβάτες των εργασιακών 
ροών ψηφιακής παραγωγής – από τα 
οικεία ονόματα της Xerox όπως το VIPP, 
έως λογισμικό και συσκευές τελικής 
επεξεργασίας που έχουν αναπτυχθεί 
από τους περισσότερους από 100 
επιχειρηματικούς εταίρους της Xerox.

Η δική σας διεργασία.  
Με τη δική μας ισχύ.
Τα Συστήματα χρώματος τονισμού DocuTech 
σάς δίνουν τη δύναμη και την ευελιξία του 
Διακομιστή εκτυπώσεων FreeFlow της Xerox. 
Τα συστήματα FreeFlow λειτουργούν με την 
τελευταία τεχνολογία επεξεργαστών για να 
σας προσφέρουν την ισχύ που χρειάζεστε 
ακόμη και για τις πιο σύνθετες εργασίες και 
τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Μπορείτε να 
τα χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε έως 
250 ουρές εκτύπωσης, ώστε να χωρίζετε τις 
εργασίες σε ομάδες και να τις διαχειρίζεστε 
πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να προσδιο-
ρίζετε τα  χαρακτηριστικά των ουρών ώστε 
να εκτελείτε ισχυρές λειτουργίες που εξοικο-
νομούν χρόνο, ακόμη και να υπερκαλύπτετε 
παραμέτρους εργασιών χωρίς παρέμβαση 
από το χειριστή – και επιλέγετε τις ροές 
δεδομένων που χρειάζεστε σήμερα, με τη 
σιγουριά ότι μπορείτε να προσθέσετε δυνα-
τότητες όταν τις χρειαστείτε. Τα συστήματα 
FreeFlow ενισχύουν επίσης τις δυνατότητές 
σας για εκτυπώσεις καθώς:

• Ο χρονικός προγραμματισμός βάσει 
πόρων διασφαλίζει ότι οι πόροι που 
χρειάζονται για την εκτύπωση υπάρχουν 
πριν δημιουργηθεί το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών

• Ο προγραμματισμός σε επίπεδο 
σελίδας εφαρμόζει συγκεκριμένο 
προγραμματισμό για κάθε σελίδα 
μιας εργασίας – δίνοντας στο χειριστή 
συνολικό έλεγχο, ακόμη και για τις πιο 
σύνθετες εργασίες

• Η απομακρυσμένη εργασιακή ροή σάς 
επιτρέπει να ελέγχετε πολυάριθμους 
εκτυπωτές με σύστημα FreeFlow και 
να διαχειρίζεστε εργασίες μέσω του 
διαδικτύου από οποιονδήποτε Η/Υ  
στον κόσμο

• Η επεξεργασία ειδώλου ράστερ (RIP) 
κατά την εκτύπωση διασφαλίζει τη 
συνεχή πορεία της διεργασίας σας

• Η προώθηση εργασιών εξισορροπεί 
το φόρτο εργασίας σας

Εκτύπωση μεταβλητών,  
γραφικά, εικόνες και δεδομένα  
με στρατηγικό χρώμα.
Η εκτύπωση μεταβλητών παρέχεται τώρα 
στο βασικό εξοπλισμό. Και μπορείτε εύκολα 
και αποδοτικά από πλευράς κόστους να  
την προσθέσετε στις προσφορές σας με  
τα  Συστήματα χρώματος τονισμού και τη 
Σουίτα μεταβλητών πληροφοριών (VI) 
FreeFlow. Η Σουίτα μεταβλητών πληροφο-
ριών FreeFlow μπορεί να σας προσφέρει 
όλους τους πόρους που χρειάζεστε για να 
προσθέσετε μεταβλητά γραφικά, εικόνες 
και δεδομένα στα έγγραφά σας στο πλαίσιο 
της βελτιστοποιημένης εργασιακής σας 
ροής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά 
εντυπωσιακά διαφημιστικά έντυπα υψηλής 
αξίας που επεκτείνουν τις εφαρμογές σας 
και αυξάνουν τα έσοδά σας. Με την εργα-
σιακή ροή της Σουίτας μεταβλητών πληρο-
φοριών FreeFlow μπορείτε να εξασφαλίσετε 
μεγαλύτερη παραγωγή και αποτελεσματι-
κότητα για όλες τις εφαρμογές μεταβλητών 
πληροφοριών που διαθέτετε. 

Τα Συστήματα χρώματος τονισμού DocuTech ανοίγουν την πόρτα στις ευκαιρίες. 
Προσθέστε χρώμα τονισμού, εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών, ένα εύρος ροών 
δεδομένων και επιλογές τελικής επεξεργασίας και δείτε τους ορίζοντές σας να επεκτείνονται. 
Η συλλογή προϊόντων ψηφιακής εργασιακής ροής FreeFlow της Xerox δουλεύει αποκλειστικά 
για να βελτιώσει τις διεργασίες της εργασιακής σας ροής.

Επεκτείνετε τις προσφορές σας και  
αυξήστε την παραγωγικότητά σας.



Αντιμετωπίστε τις  
προκλήσεις σας.
Για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις 
των επαγγελματικών εκτυπώσεων, οι 
εκτυπωτικές σας λύσεις πρέπει να είναι 
έτοιμες και αξιόπιστες – κάθε φορά που 
τις χρειάζεστε. Η νέα τεχνολογία πίσω 
από τα Συστήματα χρώματος τονισμού 
τούς επιτρέπει να παρέχουν εξαιρετική 
αξιοπιστία και μέγιστο χρόνο λειτουργίας 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
επιχείρησής σας.

Ποιότητα τονισμού.
Τα ψηφιακά βελτιστοποιημένα χαρτιά 
και ειδικά μέσα που διαθέτουμε έχουν 
κατασκευαστεί ειδικά σε αρμονία με τα 
Συστήματα χρώματος τονισμού Xerox 
DocuTech 155/180 για να παρέχουν 
εξαιρετική παραγωγικότητα, κορυφαία 
αξιοπιστία και ιδιαίτερη ευελιξία. 

Με τη μεγάλη ποικιλία χαρτιών και ειδικών 
μέσων κάθε βάρους και μεγέθους που 
διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα 
να προσαρμόσετε τις εφαρμογές σας 
και να τονίσετε βασικά μηνύματα σε 
υλικά όπως κάρτες μελών, ενημερωτικά 
έντυπα, διαφημιστικά έντυπα για ράφια 
καταστημάτων, εκθέσεις και εγχειρίδια.

Με τα Συστήματα χρώματος 
τονισμού Xerox DocuTech 155/180, 
τα αναλώσιμα της Xerox και τη 
φαντασία σας, οι  
δυνατότητες είναι αμέτρητες.
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Φιλικό προς τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η 
τεχνολογική τελειότητα να επιβαρύνει το περιβάλλον. Και η μακρόχρονη ιστορία μας στην 
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Έχει σχεδιαστεί για να μη βλάπτει τον πλανήτη μας.

Τα Συστήματα χρώματος τονισμού Xerox DocuTech:

• Μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της επιστροφής και 
ανακύκλωσης εξοπλισμού

• Χρήση των λειτουργιών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και απενεργοποίησης για την 
εξοικονόμηση ενέργειας

• Χρησιμοποιούν μονάδες που αντικαθίστανται και είναι κατάλληλα σχεδιασμένες  
για επιστροφή και ανακύκλωση

• Βοηθούν στην αποτελεσματική κατανάλωση του χαρτιού, με τη χρήση ανακυκλωμένου 
χαρτιού, την παραγγελία υλικών εκτύπωσης όταν χρειάζεται, και τη σάρωση εγγράφων  
σε ηλεκτρονικά αρχεία

Η Xerox και το περιβάλλον μας:  
ας δώσουμε πράσινο χρώμα

www.xerox.com


