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Aproveite as grandes 
oportunidades



O mercado dos grandes formatos está a crescer porque a necessidade de 
criar impacto é maior do que nunca. Os clientes pretendem impressionar 
em grande e, num mundo em rápida mudança, a necessidade de reagir 
rapidamente é mais forte do que nunca. Até agora, criar trabalhos grandes 
em grandes formatos não era problema. Mas, era feito rapidamente? E era 
feito de forma eficiente e consistente – dia após dia, semana após semana? 
Esse é o desafio.

Qual é o tamanho da 
sua oportunidade?  
E qual é a sua largura?

Trabalhe em grande. Rapidamente. 
Agora, existe uma solução que satisfaz 
quer a qualidade quer a quantidade e 
onde o grande e o rápido deixam de ser 
problema. Chamamos-lhe Xerox Wide 
Format IJP 2000. Esta impressora satisfaz 
as exigências do mercado relativas 
à rápida execução de aplicações de 
grandes formatos de elevada qualidade 
de todos os tipos. E satisfaz a sua 
necessidade de realizar internamente os 
trabalhos, manter intacta a rentabilidade 
e os clientes satisfeitos.

Todos sabemos que era habitual haver 
concessões. Os grandes formatos 
com tiragens médias a grandes – 
especialmente com datas de entrega 
de última hora – não se adaptavam 
facilmente ao seu workflow.

Agora existe oportunidade. Com a Xerox 
Wide Format IJP 2000, pode realizar 
mais trabalhos na sua linha de produção 
e colocá-los nas mãos dos clientes 
satisfeitos mais rapidamente. Esta 
também lhe permite reduzir os pontos de 
ação, conseguindo uma maior eficiência 
e reduzindo os custos operacionais.



Pense rápido. Agora ainda 
mais rápido. 
Ao contrário de outras impressoras de jato 
de tinta que necessitam de uma cabeça 
de impressão móvel, a Xerox Wide Format 
IJP 2000 possui cinco cabeças de impressão 
organizadas numa formação fixa ao longo 
da largura do suporte de impressão. Estas 
injetam as quatro tintas – CMYK –em 
simultâneo a uma resolução de 1600 x 
1600 dpi em gotas muito pequenas de 
1,3 picolitros, criando imagens vivas numa 
única passagem. 

Isto é muito importante para os seus 
clientes que necessitam de uma qualidade 
que atraia a atenção com detalhes finos, 
linhas suaves e cores ousadas. 

É ainda melhor se considerar a melhoria 
na velocidade proporcionada por esta 
impressão com uma única passagem – 
com velocidades de impressão atingindo 
os 420 m² por hora, um trabalho que 
demorava até 5 horas em impressoras de 
jato de tinta de várias passagens, pode ser 
agora realizado em apenas 5 minutos... e os 
posters podem ser impressos em menos 
de 5 segundos!

Mantenha ativo o seu workflow 
de grandes formatos
Com uma capacidade de processamento 
que permite lidar com os trabalhos mais 
complexos, o Caldera GrandRIP+ mantém 
a impressora a funcionar à velocidade 
máxima anunciada. 

Crie facilmente workflows e definições 
repetitivos e faça a gestão dos trabalhos 
de impressão utilizando uma interface 
intuitiva que lhe permite arrastar e largar 
os ficheiros na impressora. As potentes 
funções de composição e gestão de cor, 
ajudam a assegurar que não está a trocar 
produtividade por qualidade. Não só irá 
criar trabalhos rapidamente, como estes 
serão os trabalhos certos.

Tire o máximo partido de cada 
minuto de produção
Parte do desafio dos trabalhos de 
grandes formatos reside no facto destes 
poderem criar um significativo entrave 
ao seu processo de trabalho – e à sua 
rentabilidade. 

Foi por isso que nesta impressora 
desenhamos uma operação praticamente 
ininterrupta. 

Os depósitos de alta capacidade permitem-
lhe trabalhar durante mais tempo. 
A capacidade de quatro rolos online 
proporciona até 600 metros de suporte 
de impressão em rolo até 1067 mm de 
largura – papel, vinil, tecido ou película. Um 
empilhador com capacidade de produção, 
mantém as folhas impressas organizadas. 
Uma Guilhotina opcional Fotoba FHS42 
permite produzir ainda posters, faixas 
e sinalética com mancha integral num 
processo inline de um só passo com 
intervenção mínima do operador. 

Crie uma impressão ainda 
mais poderosa com marketing 
facilmente direcionado
Certamente que os trabalhos de 
grandes formatos causam uma grande 
e boa impressão. Mas o que acontece 
quando adiciona imagens e mensagens 
direcionadas para determinado mercado 
de retalho, evento, ou necessidades 
regionais ou demográficas? De repente, 
uma tiragem de 200 impressões transforma-
se numa tiragem de 200 oportunidades 
individualizadas de venda para o seu cliente.

Este tipo de impressão de dados variáveis 
pode oferecer um verdadeiro impacto no 
mercado – e no seu resultado final. É um 
poder que não é possível conseguir com 
o offset. Mas com a IJP 2000 e com o 
software Xerox FreeFlow® VI Design Express 
é fácil incluir mensagens relevantes e 
personalizadas que satisfazem mais clientes, 
aumentam o valor de cada trabalho e ainda 
aumentam os lucros.

Tem tudo a ver com tempo. Com 
velocidades de impressão até 420 m² 
por hora, pode realizar trabalhos em 
minutos e não em horas – e dizer 
"sim" a trabalho mais rentável, mais 
frequentemente.



Uma impressora. Muitas respostas. 

Produzir grandes quantidades de trabalhos de grande formato era 
normalmente um desafio, exigindo várias impressoras e vários dias para 
satisfazer o pedido de um único cliente. Não admira que estes trabalhos fossem 
por vezes vistos como um problema. Mas com a Xerox Wide Format IJP 2000, 
estes trabalhos representam uma oportunidade de lucro. 
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Pode agora produzir vários trabalhos de elevado valor com qualidade mais 
viva num leque de suportes de impressão desde suporte com revestimento, 
acetinado, com brilho e em papel adesivo até película retroiluminada e 
stoplight, faixas de tecido e blueback. Pode aceitar mais trabalhos e expandir 
o seu negócio. Pode consolidar vários equipamentos de jato de tinta e poupar 
em grande quando se trata de: espaço ocupado, custos com manutenção 
e mão-de-obra. Pode aceitar mais trabalhos e fazer crescer o seu negócio. 

Pode ainda usar a Xerox Wide Format IJP 2000 para levar o seu negócio de grandes formatos até 
um novo nível mais elevado–onde apenas com algumas horas por mês consegue o retorno do seu 
investimento. As outras horas serão de lucro.

Manter-se na liderança é ainda mais fácil com o Pacote de Desempenho da Xerox® Wide Format 
IJP 2000. 

Tire o máximo partido do seu investimento com melhoras de software que oferecem a última novidade 
em controlo da qualidade de imagem. Um scanner complementar abre ainda novas oportunidades de 
negócio com as funcionalidades de Digitalização para Ficheiro e Digitalização para Impressão. 
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