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Maak	uw	printshop	productiever	en	kies	
ook	voor	snel	en	voordelig	afdrukken	in	
kleur	op	hoge	kwaliteit.
De Xerox® 7142 groot-formaat printer biedt u lage gebruikskosten, een 
indrukwekkende afdruksnelheid en een constant hoge afdrukkwaliteit.	
Een	oplossing	die	het	u	gemakkelijk	maakt	om	kleur	toe	te	voegen	aan	al	uw	
Computer-aided	Design	(CAD)	toepassingen.

De Xerox 7142 met FreeFlow 
Accxes controller maakt het 
mogelijk om 1,4 A1-formaat 
CAD kleurendocumenten per 
minuut af te drukken.
De	FreeFlow	Accxes	controller	verschaft	u	
volledige	netwerk-connectiviteit,	ondersteunt	
een	groot	aantal	CAD-bestandsformaten	en	
wordt	geleverd	met	drivers	voor	de	meest	
recente	Windows	versies.	De	FreeFlow	Accxes	
controller	zorgt	voor	nauwkeurige	rendering,	
naadloze	integratie	in	bestaande	workflows	
en	uitgebreide	upgrade	mogelijkheden.

FreeFlow Accxes controller 
voegt productiviteitsverhogende 
functionaliteit toe.
De	Xerox	7142	met	de	FreeFlow	Accxes	
Controller	vormt	een	veelzijdige	oplossing	
voor	uw	afdrukbehoefte	van	vandaag	en	
morgen.	Door	de	nieuwste	FreeFlow	Accxes	
controller	technologie	te	integreren,	verwerft	
u	extra	efficiëntie	op	de	volgende	punten:

•		Gelijktijdigheid	–	gelijktijdig	een	opdracht	
ontvangen	en	rippen,	afdrukken	en	de	tool	
voor	webprinterbeheer	bekijken.

•		Gebruiksvriendelijke	software	–	gebruik	
maken	van	tools	zoals	de	tool	voor	
verzending	van	documenten,	die	het	
afdrukken	van	complexe	opdrachten	en	het	
systeembeheer	gemakkelijk	maken.

•		Mediatoewijzing/auto-rotatie	–	
automatisch	centreren	en	roteren	van	
afbeeldingen	om	optimaal	gebruik	te	
maken	van	het	materiaal	in	de	machine.

•		Beeldoverschrijving	–	beeldbestanden	
worden	automatisch	overschreven	uit	
veiligheidsoverwegingen.

•		InstantAccxes	–	documenten	naar	hot	
folders	slepen	voor	een	gestroomlijnde	
workflow	vanaf	elke	locatie	in	het	netwerk.
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Ideaal voor een groot aantal 
toepassingen
De Xerox 7142 grootformaat printer 
maakt het mogelijk om snel hoge 
kwaliteit kleurenafdrukken te maken.

CAD en GIS applicaties: 
•  Bouw- of constructietekeningen

•  Bouwkundige of technische 
documenten

•  Schema's

•  Elektrische schema's (bijv. 
bedrading)

•  Mechanische 2D ontwerpen

•  3D modellering

•  Mechanische 3D ontwerpen

•  Wetenschappelijke/medische 
documenten

•  Seismisch

•  GIS/mapping

Fantastische afbeeldingen in 
kleur in minder dan 1 minuut
De	Xerox	7142	met	FreeFlow	Accxes	
controller	vormt	de	ideale	oplossing	qua	
kwaliteit	en	snelheid;	op	de	hoogste	
afdruksnelheid	is	voor	een	A1-formaat	
kleurenafdruk	slechts	44	seconden	nodig.	
Variabele	CMYK	droplet	formaten	in	
combinatie	met	afdrukken	op	de	hogere	
resoluties	zorgen	voor	een	uitstekende	
afdrukkwaliteit,	dunne	lijnen,	doorlopende	
tonen	en	vaste	kleuren	op	alle	ondersteunde	
afdrukmaterialen.

Zie hoe uw kosten omlaag 
gaan… 
U	zult	minder	gaan	uitgeven	aan	papier	
en	inkt,	terwijl	uw	productiviteit	omhoog	
gaat	met	de		Xerox®	7142	groot-formaat	
printer.	U	kunt	uitstekende	resultaten	
bereiken	op	voordelig	ongecoat	papier,	
waardoor	uw	kosten	per	afdruk	aanzienlijk	
zullen	dalen.	En	onze	CMYK	variabele	droplet	
piezo-inkjetkoptechnologie	zorgt	voor	
hoge	kwaliteit	afdrukken	tegen	minimale	
inktkosten.	

…terwijl uw productiviteit en 
betrouwbaarheid stijgen. 
U	spaart	tijd	-en	verhoogt	uw	productieve	
tijd-	omdat	onze	inkjetkoppen	niet	periodiek	
hoeven	te	worden	vervangen.	Deze	
duurzame	koppen	zorgen	voor	consistentie	
en	betrouwbaarheid	in	uw	productie-
omgeving.	Betrouwbare	materiaalinvoer-	
en	snijsystemen,	gekoppeld	aan	een	
geautomatiseerd	inkttoevoersysteem,	
verkleinen	het	aantal	stappen	en	verbeteren	
het	onbeheerd	afdrukken.	

Vertrouw op onze 
toonaangevende service en 
ondersteuning
Wij	ondersteunen	uw	volledige	oplossing,	
van	de	Xerox	7142	groot-formaat	printer	tot	
media	en	verbruiksartikelen.	Onze	service	
professionals	zijn	door	Xerox	opgeleid	en	
snel	ter	plekke	-	zij	staan	dag	in,	dag	uit	
voor	u	klaar	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	een	
maximaal	rendement	uit	uw	investering	
haalt.

Plaats de machine waar u deze 
nodig heeft
Dankzij	de	slanke,	compacte	behuizing	
kunt	u	de	Xerox	7142	groot-formaat	printer	
plaatsen	op	de	plek	die	voor	u	het	handigst	
is,	en	bespaart	u	extra	heen	en	weer	lopen	
en	energie.	De	printer	wordt	geleverd	
met	een	Windows	driver	en	is	dan	ook	
volledig	te	integreren	in	uw	netwerk.		Deze	
gebruiksvriendelijke	printerdriver	maakt	het	
eenvoudig	om	uw	opdracht	te	renderen	en	
naar	de	printer	te	sturen.	

De volledige ondersteuning die u 
nodig heeft
Wij	ondersteunen	uw	volledige	oplossing,	
van	printer	tot	media	en	verbruiksartikelen.	
Ons	wereldwijde	netwerk	van	professionals	
staat	altijd	voor	u	klaar	om	u	te	helpen	het	
maximale	uit	uw	Xerox	oplossing	te	halen	en	
uw	bedrijf	te	laten	groeien.

Verhoog	de	productieve	tijd	
met	de	CMYK	inktcassettes	
die	eenvoudig	en	zonder	
vieze	handen	te	krijgen	
zijn	te	plaatsen	terwijl	de	
machine	draait!	

Ervaar	ook	de	constant	hoge	
afdrukkwaliteit	en	minder	
onderbrekingen	dankzij	
de	CMYK	variabele	droplet	
piezo-inkjetkoppen.

Dankzij	de	intuïtieve	
gebruikerinterface	kan	
iedereen	in	uw	bedrijf	de	
machine	gebruiken.

Veelzijdige	materiaalkeuze	
-	plaats	tot	1.080	mm	breed	
materiaal.

Printer	eenvoudig	
toegankelijk	voor	het	
plaatsen	van	papier,	het	
verrichten	van	onderhoud,	
etc.



Afdrukmechanisme 

Materiaalbreedte
•	 1.080	mm

Afdrukbreedte
•	 1.074	mm

Papieropening laag/hoog
•	 1,3	mm/2,1	mm

Plotmarges, papierrol  
(voor, rechts, links, achter)
•	 3,	3,	3,	3	mm

Plotmarges, vel (voor, rechts, links, achter)
•	 3,	3,	3,	17	mm

Inkttype K/CMY
•	 Pigment/inkt

Inktvoorraad
•	 Cassettes	110	ml	±	0,1%

Nauwkeurigheid maatvoering
•	 ±	0,25	mm	of	±	0,1%

Geluidsniveau
•	 <	53	dB

Snelheden

Hoge snelheid 360
•	 1	min.	31	sec.	(A0)

Hoogste kwaliteit 360
•	 3	min.	16	sec.	(A0)

Standaard 720
•	 5	min.	35	sec.	(A0)

Hoge kwaliteit 720 
•	 10	min.	3	sec.	(A0)

Standaard 1440
•	 22	min.	13	sec.	(A0)

Hoogste kwaliteit (1440 x 2880)
•	 1	uur	37	min.	22	sec.	(A0)

Afmetingen

Afmetingen (b x d x h):
•	 1.766	x	662	x	983	mm

Printergewicht
•	 58,7	kg

Gewicht onderstel
•	 18,8	kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 
•	 	15-28	°C

Relatieve vochtigheidsgraad (niet-
condenserend) 
•	 	40-65%

Bedrijfscondities
•	 	Temperatuur	10-35	°C
•	 	Relatieve	vochtigheidsgraad	20-80%,	niet-

condenserend

Bereik gegarandeerde 
afdruknauwkeurigheid
•	 	Temperatuur	15-28	°C
•	 	Relatieve	vochtigheidsgraad	40-60%,	niet-

condenserend

Toegestane schommelingen
•	 	Temperatuur	2	°C/uur	of	minder
•	 	Relatieve	luchtvochtigheidsgraad	5%/uur	

of	minder

FreeFlow® Accxes®-controller

Intern
•	 	Geheugen	2	GB
•	 	Harde	schijf	160	GB
•	 	Optionele,	uitneembare	harde	schijf	van	

80	GB

Poorten
•	 	Ethernet	10/100/1000BASE-T

Netwerkprotocollen
•	 	TCP/IP;	LPR

Bestandsindelingen
•	 	Standaard:	HP-GL	HP-GL/2	HP-RTL	

(HP	750C	emulatie),	TIFF	6.0	(inclusief	
LZW),	JPEG,	C4,	CALS	1	&	2,	CalComp	
906/907/951/PCI,	CGM	(Level	1	met	ATA-
ext.),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	VCGL,	VRF,	
Versatec	Data	Standards	(Ordered	Vector,	
Blocked	Raster,	Compact	Raster)

•	 	Optioneel:	Adobe®	PostScript®	3™,	PDF	
(v1.7),	DWF	(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	
GIF,	DGN	Job	Accounting

•	 	Wist	gegevens	voor	extra	veiligheid
•	 	FreeFlow	Accxes	tool	voor	verzending	van	

documenten
•	 	Tool	webprinterbeheer
•	 	Tool	accountbeheer
•	 	InstantAccxes	(verzending	via	hot	folders)

Printerdrivers
•	 	Zowel	32-bit	en	64-bit	(x64)	versies	van	

Windows	7,	Windows®	XP,	Windows	Vista®,	
Windows	Server®	2003,	Windows	Server®	
2008

Optionele printerdrivers
•	 	Adobe	PostScript	3	voor	32-bit	en	64-bit	

(x64)	versies	van	Windows®	XP,	Windows	
Vista®,	Windows	Server®	2003,	Windows	
Server®	2008

Elektriciteitseisen
•	 	Eenfasig	220-240	V,	6	A	totaal

Ruimtevereisten
•	 	Breedte,	diepte,	hoogte	en	gewicht	

1.520	mm	x	700	mm	x	1.550	mm
•	 	Gewicht	79kg

Eisen aan de omgeving

Temperatuur
•	 	Min.:	10	°C	
•	 	Max.:	32	°C

Relatieve vochtigheidsgraad (niet-
condenserend)
•	 	Min.:	15%
•	 	Max.:	85%

Stroomverbruik
•	 	Slaapstand:	10	W
•	 	In	bedrijf:	1.440	W
•	 	Met	Energy	Star	label

Specificaties voor Xerox® 7142 grootformaat-printer 
met FreeFlow Accxes Controller
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