Σύστημα Παραγωγής
Xerox Nuvera® 100/120/144
Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής
Xerox Nuvera® 200/288
Οδηγός τελικής επεξεργασίας

Οδηγός τελικής επεξεργασίας για
Xerox Nuvera
Επιλέξτε την ιδανική τελική
επεξεργασία
®

Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών τελικής
επεξεργασίας για να εξασφαλίσετε
ποιότητα και παραγωγικότητα
Μια ευρεία γκάμα επιλογών τελικής επεξεργασίας είναι διαθέσιμες για
το Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής Xerox Nuvera® 200/288 EA και
το Σύστημα παραγωγής Xerox Nuvera® 100/120/144 EA. Μπορείτε απλά να
προσθέσετε την κατάλληλη επιλογή τελικής επεξεργασίας που ταιριάζει καλύτερα
στις ανάγκες της επιχείρησής σας σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος από
τη λειτουργία της.
Για την ακρίβεια, έχετε τόσες πολλές
επιλογές τελικής επεξεργασίας διαθέσιμες
με το σύστημα Xerox Nuvera, που
δημιουργήσαμε αυτό τον οδηγό για να
σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις
επιλογές σας, από την ταξινόμηση και
συρραφή μεγάλου όγκου εγγράφων και
έως την εισαγωγή ένθετων και μια ποικιλία
επιλογών δημιουργίας φυλλαδίων. Όλες
οι επιλογές τελικής επεξεργασίας που
παρέχουμε μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις ταχύτητες παραγωγής του εξοπλισμού,
άρα θα διατηρήσετε την παραγωγικότητα
αναβαθμίζοντας την ποιότητα. Ποιος
καλύτερος τρόπος για να συμπληρώσετε
την μοναδική ποιότητα μονόχρωμων
ειδώλων που παράγει το σύστημα Xerox
Nuvera από το να προσθέσετε το ιδανικό
τελείωμα;
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Σύστημα Παραγωγής Xerox Nuvera® 100 EA με Πολυλειτουργικό Τελικό Επεξεργαστή Pro Plus

Σύστημα Παραγωγής Xerox Nuvera® 144 MX με διπλό Ταξινομητή Xerox® DS3500

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής Xerox Nuvera® 200 EA με διπλό Βιβλιοδέτη ταινίας Xerox

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής Xerox Nuvera® 288 EA με Βιβλιοδέτη ταινίας Xerox, GBC® eBinder 200™, Watkiss PowerSquare™ 200
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Εδώ ξεκινάει η τελική επεξεργασία
Επαγγελματικός
Πολυλειτουργικός Τελικός
Επεξεργαστής* (MFF Pro)
Ιδανικός για περιβάλλοντα μεσαίου
όγκου εγγράφων. Οι δυνατότητές του
περιλαμβάνουν ταξινόμηση, συρραφή,
δίπλωμα και δημιουργία φυλλαδίων.
*Δ ιαθέσιμος μόνο στα Συστήματα Παραγωγής Xerox
Nuvera® 100/120 EA

Πολυλειτουργικός Τελικός
Επεξεργαστής Pro Plus*
Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα του
Επαγγελματικού Πολυλειτουργικού Τελικού
Επεξεργαστή, και επιπλέον διάτρηση 2/4
οπών και εισαγωγή έγχρωμων εξωφύλλων
200 φύλλων.
*Δ ιαθέσιμος μόνο στα Συστήματα Παραγωγής Xerox
Nuvera 100/120 EA

Βασική μονάδα τελικής
επεξεργασίας (BFM)
Για περιβάλλοντα εκτυπώσεων παραγωγής,
οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν
συρραφή πολλαπλών θέσεων σε σειρά και
ταξινόμηση έως και 3.000 φύλλων.

Πολυλειτουργικός τελικός
επεξεργαστής Professional
(MFF Pro)
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Πολυλειτουργικός τελικός
επεξεργαστής Pro Plus
(MFF Pro Plus)

Βασική μονάδα τελικής
επεξεργασίας Plus (BFM Plus)
 ροσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της
Π
Βασικής Μονάδας Τελικής Επεξεργασίας, και
επιπλέον:
• Εξυπηρετητική έξοδο εγγράφων από τα
πλάγια που επιτρέπει τη σύνδεση δύο
τελικών επεξεργαστών, η οποία αυξάνει την
χωρητικότητα σε 6.000 φύλλα.
• Αφαίρεση εγγράφων κατά τη λειτουργία.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αλληλοδιαδοχικά, ώστε να ενσωματώσετε
δύο Βασικές Μονάδες Τελικής Επεξεργασίας
Plus με άλλες εναλλακτικές λύσεις τελικής
επεξεργασίας σε σειρά.

Βασική μονάδα τελικής
επεξεργασίας – Απευθείας
σύνδεση (BFM-DC)
Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα, και
συνεργάζεται δίχως προβλήματα, με τη
Βασική Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας
και παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα
της πύλης διασύνδεσης σε εναλλακτικές
συσκευές τελικής επεξεργασίας σε σειρά,
όπως Βιβλιοδέτης Ταινίας Xerox®, Watkiss
PowerSquare™ 200 και πολλές ακόμα,
χρησιμοποιώντας την σχεδίαση Xerox
Document Finishing Architecture (DFA).

Βασική Μονάδα Τελικής
Επεξεργασίας Plus – Bypass

Βασική μονάδα τελικής
επεξεργασίας – Απευθείας
σύνδεση (BFM-DC)

Ταξινόμηση των εγγράφων εξόδου
Ταξινομητής Xerox® DS3500
Επιτύχετε μέγιστη παραγωγικότητα με
τον Ταξινομητή Xerox DS3500. Επιτρέπει
στο σύστημα Xerox Nuvera® απρόσκοπτη
λειτουργία, ακόμα και κατά την αφαίρεση
των εγγράφων εξόδου. Απλά αφαιρείτε
τα έγγραφα από τον τελικό επεξεργαστή
ενώ ένας δεύτερος τελικός επεξεργαστής
συλλέγει τις εκτυπώσεις σας – χωρίς
διακοπή. Με χωρητικότητα έως και
3.500 φύλλα, αυτή η συσκευή τελικής
επεξεργασίας μπορεί να ταξινομήσει
τα έγγραφά σας, ή να τα μεταφέρει
σε οποιονδήποτε από τους τελικούς
επεξεργαστές σε σειρά που διατίθενται στη
σειρά προϊόντων τελικής επεξεργασίας των
Συστημάτων Παραγωγής Xerox Nuvera.
Πλεονεκτήματα
• Το προϊόν DS3500 παρέχει ανώτερη
αξιοπιστία και την μεγαλύτερη γκάμα
επιλογών μέσων εκτύπωσης, όπως
αυτοαντιγραφικό χαρτί, διαχωριστικά και
έγγραφα μεγάλου μεγέθους (π.χ. 320 χλστ. x
491 χλστ.).
• Η λειτουργία αφαίρεσης των εγγράφων
εξόδου κατά την εκτύπωση διατηρεί
αδιάκοπη την παραγωγή εκτυπώσεων.
• Η Κατευθυνόμενη Ταξινόμηση σας επιτρέπει
να εναλλάσσετε τις εργασίες ανάμεσα στις
συσκευές ταξινόμησης, παρέχοντάς σας την
ευελιξία να αφαιρείτε τα έγγραφα εξόδου,
όπως απαιτείται.
• Η αφαίρεση των εγγράφων εξόδου κατά
ζήτηση παραδίδει τον έλεγχο στο χειριστή
– με το πάτημα ενός κουμπιού οι χειριστές
μπορούν να κατευθύνουν την εκτύπωση
σε μια άλλη συσκευή DS3500, εάν έχει
ρυθμιστεί σε λειτουργία με δύο συσκευές.

• Η αυτόματη αποκατάσταση εργασίας
σε περίπτωση απρόβλεπτης εμπλοκής
περιλαμβάνει και ρύθμιση εμπλοκής
κατά τη μετατόπιση. Με αυτό τον τρόπο
οι χειριστές διαθέτουν έναν γρήγορο και
εύκολο τρόπο για να διασφαλίζουν την
ακεραιότητα των εργασιών.
• Η δυνατότητα ορισμού του αριθμού των
φύλλων σε μια πλήρη στοίβα εγγράφων
ρυθμίζει το βάρος της στοίβας ώστε να
μπορούν να την σηκώσουν οι χειριστές.

Ταξινομητής μεγάλης
χωρητικότητας Xerox DS5000
Ο Ταξινομητής Εγγράφων Xerox 5000
(DS5000) Ταξινομητής Μεγάλης
Χωρητικότητας παρέχει δυνατότητα
λειτουργίας για μεγάλα διαστήματα
χωρίς παρακολούθηση και διευκολύνει
την μεταφορά συσσωρευμένων σετ
μετατόπισης εκτυπωμένων εγγράφων για
τελική επεξεργασία. Οι στοίβες εγγράφων
μεταφέρονται εύκολα μέσω ενός εκ των δύο
συρόμενων καλαθιών που παρέχονται με
κάθε ταξινομητή. Ο Ταξινομητής DS5000
είναι συμβατός με την αρχιτεκτονική DFA
– που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί και
να λειτουργήσει άμεσα με οποιοδήποτε
σύστημα Xerox Nuvera ώστε να καλύψει τις
απαιτήσεις παραγωγικότητας που έχετε.
Η δυνατότητα bypass του ταξινομητή
επιτρέπει τη μεταφορά των εγγράφων
εξόδου σε άλλες συσκευές τελικής
επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών που
είναι συνδεδεμένες σε σειρά. Μπορείτε
να συνδέσετε έως και δύο ταξινομητές
DS5000 μαζί για να αυξήσετε το μέγεθος
της στοίβας ταξινόμησης σε 10.000 φύλλα
και να έχετε στη διάθεσή σας δυνατότητες
για εύκολη αφαίρεση των εγγράφων εξόδου
κατά την παραγωγή εκτυπώσεων.

Πλεονεκτήματα
• Δυνατότητα ταξινόμησης έως και 5.000
φύλλων σε μία στοίβα ή σε στοίβες με
μετατόπιση.
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων για
αφαίρεση των εγγράφων εξόδου κατά την
εκτύπωση.
• Πλήρης υποστήριξη των ταχυτήτων
παραγωγής εγγράφων του Xerox Nuvera.

Ανελκυστήρας μεγάλης
χωρητικότητας C.P. Bourg
Σχεδιασμένος για να συνεργάζεται με
τα αποσπώμενα καροτσάκια DS3500
και DS5000, ο Ανελκυστήρας Μεγάλης
Χωρητικότητας Bourg απλοποιεί τη ροή
εργασιών στο περιβάλλον ψηφιακής
εκτύπωσης και τελικής επεξεργασίας
πλησίον της εκτύπωσης, ανασηκώνοντας
αυτόματα το καροτσάκι και τη στοίβα
χαρτιού στο ίδιο ύψος, ώστε ο χειριστής να
μπορεί να ξεφορτώσει τα σετ εγγράφων
και να τα τροφοδοτήσει μη αυτόματα σε
έναν πλησίον βιβλιοδέτη ή άλλο εξοπλισμό
τελικής επεξεργασίας. Υποστηρίζει
καροτσάκια από συστήματα Xerox
Nuvera και αποτελεί τον πλησιέστερο
στην παραγωγή σύνδεσμο μεταξύ του
ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας και
διαφόρων συσκευών τελικής επεξεργασίας
(όπως, βιβλιοδετικό συρραφής, γκιλοτίνα
(guillotine) ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μη
αυτόματης τροφοδοσίας).
Πλεονεκτήματα
• Παρέχει ένα σύνδεσμο πλησίον του
συστήματος παραγωγής μεταξύ του
ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας και
διαφόρων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
• Ανασηκώνει τη στοίβα χαρτιού στο
αντίστοιχο ύψος ώστε να μπορεί ο χειριστής
να τροφοδοτήσει εύκολα τα σετ εγγράφων
μη αυτόματα σε οποιαδήποτε άλλη
συσκευή τελικής επεξεργασίας που διαθέτει
το κατάστημα εκτυπώσεων.
• Υποστήριξη σετ εγγράφων ύψους έως και
508 χλστ. και μέσων εκτύπωσης με ή χωρίς
επίστρωση.
• Εύκολο στη χρήση, βελτιώνει την
παραγωγικότητα μέσω εργονομικών
χαρακτηριστικών απόλυτα φιλικών προς το
χρήστη.

Ταξινομητής Xerox DS3500

Ταξινομητής μεγάλης
χωρητικότητας
Xerox DS5000
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Επαγγελματική βιβλιοδεσία
GBC® FusionPunch® II
Η συσκευή GBC FusionPunch II*
προετοιμάζει τα έγγραφα για βιβλιοδεσία
σπιράλ με διάτρηση και ταξινόμηση ενός
μεγάλου εύρους μέσων εκτύπωσης με την
ταχύτητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία
που χρειάζεστε για παραγωγή μεγάλου
όγκου. Αυτή η λύση διάτρησης σε σειρά
διαθέτει ένα καταπληκτικό σύστημα
διαχείρισης χαρτιού που μεγιστοποιεί
το χρόνο λειτουργίας και περιορίζει το
ζάρωμα με αξιοσημείωτη ακρίβεια κατά
την ευθυγράμμιση. Υποστηρίζει ακόμα και
πολύπλοκες εργασίες με ανάμικτα μέσα
εκτύπωσης, διαχωριστικά ευρετηρίου
και ελαφρύτερα μέσα εκτύπωσης που
παραδοσιακά παρουσιάζουν δυσκολίες
στην τελική επεξεργασία.
Πλεονεκτήματα
• Η ανθεκτική σε μεγάλους όγκους εγγράφων
σχεδίαση εξασφαλίζει αξιόπιστη διάτρηση
υψηλής ποιότητας κάθε φορά.
• Διατίθενται πάνω από δώδεκα μήτρες
– τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε σε
δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία – εγγυάται
υποστήριξη όλων των κοινών βιβλιοδεσιών
σπιράλ.
• Η ταξινόμηση με μετατόπιση μειώνει
δραματικά το χρόνο τελικής επεξεργασίας
προετοιμάζοντας πλήρως κάθε εκτυπωμένο
σετ εγγράφων για άμεση βιβλιοδεσία.

Συσκευή βιβλιοδεσίας
εγγράφων Xerox® DB120-D
Θερμικό σύστημα βιβλιοδεσίας εξωφύλλων
σε σειρά ή και ανεξάρτητα της εκτύπωσης
για ψηφιακούς εκτυπωτές και πιεστήρια
παρέχει έγγραφα με επαγγελματική
βιβλιοδεσία και ποιότητα εφάμιλλη με την
επαγγελματική βιβλιοδεσία διάτρησης. Η
Συσκευή βιβλιοδεσίας εγγράφων σε σειρά
DB120-D παρέχει μία από τις πιο ισχυρές
και ανθεκτικές θερμικές βιβλιοδεσίες
της αγοράς καθώς και επαγγελματική
εμφάνιση με τέλειο δέσιμο, εξώφυλλα που
καλύπτουν πλήρως το βιβλίο σε μεγάλη
ποικιλία στυλ και χρωμάτων. Επιπλέον,
μπορείτε να επεκτείνετε τις επιλογές
σχεδίασης εγγράφων με ειδικά εξώφυλλα
από μια μεγάλη ποικιλλία δημοφιλών
μέσων εκτύπωσης που περιλαμβάνουν
διακοσμητικές σφραγίδες, αποτυπώματα
από μήτρες και άλλα περίπλοκα
φινιρίσματα.
Πλεονεκτήματα
• Βιβλία με βιβλιοδεσία σπιράλ και αντοχή
θερμικού δεσίματος σε μεγέθη που
κυμαίνονται από 2-120 φύλλα.
• Αυξημένη ευελιξία με δύο διαθέσιμα
μοντέλα του προϊόντος: σε σειρά και
ανεξάρτητο/πλησίον του συστήματος.
• Δεν είναι απαραίτητη η περικοπή.
• Υποστηρίζει μια ποικιλλία μέσων
εκτύπωσης για εκτεταμένες επιλογές
σχεδίασης.

* Το προϊόν δεν διατίθεται πλέον στη Γαλλία

GBC® FusionPunch® II
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Συσκευή βιβλιοδεσίας εγγράφων
Xerox DB120-D

Δημιουργός φυλλαδίων σε
σειρά Duplo DBM-5001
Ο Δημιουργός φυλλαδίων Duplo DBM-5001
συνεργάζεται σε σύνδεση με το σύστημα
Xerox Nuvera® για να δημιουργήσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα εκτύπωσης
πλήρων δυνατοτήτων και δημιουργίας
φυλλαδίων που είναι ιδανικό για μια ευρεία
γκάμα εφαρμογών κατά παραγγελία. Με
άρτιο τεχνολογικά σύστημα συσσώρευσης
εγγράφων, κεφαλές συρραπτικού Hohner,
ρύθμιση και αλλαγή με το πάτημα ενός
κουμπιού, ο δημιουργός φυλλαδίων
αποτελεί μια πολύ εύχρηστη λύση. Για
κάθε αλλαγή χρειάζεται απλά εκτροπή των
εργασιών με γωνιακή ή πλαϊνή συρραφή
σε ένα ξεχωριστό δίσκο συλλογής, ενώ οι
άλλες εργασίες συνεχίζουν να διέρχονται
από τη συσκευή ξακρίσματος μέσω της
διαδρομής του ιμάντα του βασικού μικρού
ταξινομητή DBMSS1. Αυτό το σύστημα
επιτρέπει μέγιστη ευελιξία και ευκολία τόσο
για μεγάλους όσο και για μικρούς κύκλους
εκτυπώσεων και επανεκτυπώσεων.
Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη και
ευέλικτο.
• Οι βασικές, κεφαλές συρραφής Hohner
μεγάλης αντοχής παρέχουν αξιόπιστη,
απρόσκοπτη παραγωγή.
• Μια επιλογή συρραφής τεσσάρων κεφαλών
επιτρέπει την παραγωγή φυλλαδίων με δύο
είδωλα ανά σελίδα (2-up) σε ένα μοναδικό
φύλλο
• Μοναδική δυνατότητα προστασίας από
ζάρες και διαρροές, παρέχει περισσότερο
επαγγελματική εμφάνιση.

εξώφυλλο και τα πιο εσωτερικά φύλλα
του φυλλαδίου ή ακόμα και όλα τα φύλλα
του, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ρωγμή του
ειδώλου πάνω στη γραμμή δίπλωσης.
• Με την προαιρετική Μονάδα Τετράγωνης
Ράχης, μπορείτε να εκτυπώσετε κείμενο και
στη ράχη των φυλλαδίων, γεγονός που σας
παρέχει τη δυνατότητα να ταξινομήσετε
τα φυλλάδια σε όρθια θέση στα ράφια για
εύκολη αναγνώριση και ανάκτηση. Επίσης,
μπορείτε να συσκευάσετε περισσότερα
φυλλάδια με τετράγωνη ράχη.

• Η προαιρετική Μονάδα τομής, κοπής &
τσάκισης (SCC) μπορεί να ξακρίσει κάθε
φύλλο και στις τέσσερις πλευρές. Επιπλέον,
η μονάδα SCC μπορεί να τσακίσει το

Δημιουργός φυλλαδίων σε σειρά Duplo DBM-5001
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Φυλλάδια που γίνονται εύκολα
GBC® eBinder 200™
Το GBC eBinder 200 είναι ένα
αυτοματοποιημένο, σύστημα μηχανικής
βιβλιοδεσίας που εφαρμόζει τελική
επεξεργασία σε μια πλήρη γκάμα μεγεθών
εγγράφων με ένα μοναδικό στοιχείο
βιβλιοδεσίας που προσαρμόζεται αυτόματα
στο πάχος κάθε βιβλίου. Το GBC eBinder
200 είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και
δημιουργεί γρήγορα και εύκολα επίπεδα
βιβλία υψηλής ποιότητας σε σειρά με τον
εξοπλισμό σας. Το πρωτοποριακό στοιχείο
GBC Ellipse σε «ένα μέγεθος για όλα τα
βιβλία» παράγει κομψά, επίπεδα βιβλία με
πλήρη επένδυση (360 μοίρες) και μοντέρνα
ανάλαφρη εμφάνιση. Το ελλειπτικό προφίλ
του στοιχείου δημιουργεί συνεπτυγμένα
έγγραφα για ευκολότερη αποστολή,
αποθήκευση και ταξινόμηση.
Πλεονεκτήματα
• Λειτουργίες ταξινόμησης, διάτρησης και
βιβλιοδεσίας που συμπεριλαμβάνονται σε
μία συσκευή σε σειρά.
• Ανθεκτικό, πολυεστερικό στοιχείο
βιβλιοδεσίας που προσαρμόζεται
αυτόματα, ένα μέγεθος για όλα τα βιβλία,
για ευκολία και μεγάλη παραγωγικότητα
(διαθέσιμο σε μαύρο, σκούρο μπλε, άσπρο
και στο χρώμα του πάγου/διαφανές).
• Μικρός όγκος, με πλάτος 597 χλστ. περίπου.
• Παράγει φυλλάδια εντελώς επίπεδα κατά
360 μοίρες – έως και 100 φύλλων – με
υψηλής ποιότητας εμφάνιση.
• Δυνατότητα παράκαμψης φύλλων (bypass)
σε συσκευές τελικής επεξεργασίας τρίτων
κατασκευαστών που ακολουθούν.

Βιβλιοδέτης ταινίας Xerox®
Tape Binder

Δημιουργός φυλλαδίων
Plockmatic Pro 30*

Για εύκολη δημιουργία εγγράφων με
επαγγελματική εμφάνιση, τα Ολοκληρωμένα
Συστήματα Παραγωγής Xerox Nuvera® και τα
απλά συστήματα παραγωγής με Βιβλιοδέτη
ταινίας Xerox σας παραδίδουν υψηλές
ταχύτητες και πεντακάθαρη ποιότητα
ειδώλου και επιπλέον την αξία και την ευκολία
της θερμικής βιβλιοδεσίας ταινίας σε σειρά. Ο
χειρισμός είναι εύκολος, με στοιχεία ρύθμισης
που έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν
να ορίσετε ρυθμίσεις εργασιών, να εξετάσετε
την κατάστασή τους και να εκτελέσετε
βασικές εργασίες απευθείας από τον Πίνακα
Ελέγχου του χειριστή του βιβλιοδέτη ταινίας.
Η αλλαγή της ταινίας βιβλιοδεσίας είναι
επίσης πολύ εύκολη, με εύχρηστες κασέτες
που τοποθετούνται εύκολα. Είναι πλέον
διαθέσιμο και μοντέλο με δύο βιβλιοδέτες
ταινίας Xerox για πρόσθετη παραγωγικότητα.

Για να ολοκληρώνετε τις εργασίες δημιουργίας
φυλλαδίων ενδοεταιρικά, επιλέξτε το
Δημιουργό φυλλαδίων Plockmatic Pro 30
για επαγγελματική ποιότητα φυλλαδίων
σε ονομαστική ταχύτητα. Σχεδιασμένο να
υποστηρίζει κύκλους εκτυπώσεων μεγέθους
παραγωγής, μπορεί να συρράψει στη
ράχη και να διπλώσει από 2 έως 30 φύλλα
(80 gsm) για φυλλάδια έως 120 σελίδες. Ο
Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 30
διπλώνει και συρράπτει στη ράχη αυτόματα
τα φύλλα, μετατρέποντας κομμένα φύλλα
χαρτιού σε ολοκληρωμένα φυλλάδια με
τελική επεξεργασία. Η προαιρετική μονάδα
τετράγωνης δίπλωσης δημιουργεί μια καθαρή
τετράγωνη ράχη που αποτελεί το ιδανικό
συμπλήρωμα σε κάθε φυλλάδιο. Το Plockmatic
Pro 30 μειώνει το χρόνο που απαιτείται για
την ολοκληρωμένη παραγωγή βιβλίων,
μετατρέποντας το σύστημα Xerox Nuvera σε μια
απλοποιημένη λύση δημιουργίας φυλλαδίων.

Πλεονεκτήματα
• Ιδανικός για έγγραφα που υπερβαίνουν το
όριο συρραφής.
• Προσδίδει ένα επαγγελματικό φινίρισμα
υψηλής αισθητικής για βιβλιοδετημένα
βιβλία και εγχειρίδια από 15-125 φύλλα.
• Οικονομική λύση για έγγραφα με σύντομη
αναμενόμενη διάρκεια ζωής ή ειδικά
σχεδιασμένα για εσωτερική χρήση, όπως
τακτικές αναφορές, δεδομένα αναφοράς
και καταλόγους.
• Παρέχει προστασία από τα χτυπήματα,
βοηθώντας να παραμείνουν τα έντυπα
ανέπαφα.
• Αποκατάταση εργασιών σε επίπεδο σετ
εγγράφων διατηρεί την ακεραιότητα των
εργασιών σε περίπτωση εμπλοκής.
• Δυνατότητα λειτουργίας για βιβλιοδεσία
ή παράκαμψη εγγράφων (Bypass), που
μεταβιβάζει τα φύλλα σε συσκευές τελικής
επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών.

GBC® eBinder 200™
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Βιβλιοδέτης ταινίας
Xerox

Πλεονεκτήματα
• Παράγει εύκολα μια μεγάλη γκάμα φυλλαδίων
σε μία συνεχόμενη λειτουργία.
• Σχεδιασμένο να υποστηρίζει κύκλους
εκτυπώσεων παραγωγής.
• Υποστηρίζει βάρη χαρτιού από 64 gsm έως
250 gsm και μεγέθη φύλλων A4, A3 και SRA3.
• Η προαιρετική μονάδα τετράγωνης δίπλωσης
ισιώνει τη συρραμμένη ράχη για τέλεια
τετράγωνη βιβλιοδεσία.
• Δυνατότητα επιλογής για προσθήκη προεκτυπωμένων έγχρωμων εμπροσθόφυλλων
και οπισθόφυλλων για τη δημιουργία
ανθεκτικών ελκυστικών καταλόγων,
εγχειριδίων χρήστη, εκπαιδευτικών βιβλίων,
κτλ.
• Ευελιξία χάρις στη δυνατότητα ανεξάρτητης
λειτουργίας εκτός σειράς.
*Δ ιαθέσιμος στα Συστήματα Παραγωγής Xerox Nuvera
100/120/144 EA

Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 30

Watkiss PowerSquare™ 200
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας
βιβλίων, το Watkiss PowerSquare™ 200
συνδυάζει τις τέσσερις διαδικασίες που
απαιτούνται για την παραγωγή εγχειριδίων
υψηλής ποιότητας: συρραφή, δίπλωση,
σχηματισμός ράχης και ξάκρισμα.
Αυτός ο τελικός επεξεργαστής παράγει
βιβλία SquareBack™ πάχους έως και
200 σελίδες/50 φύλλα. Διαθέτει πλήρως
αυτόματες ρυθμίσεις και περιλαμβάνει μια
μοναδική κεφαλή συρραφής 6 θέσεων που
επιτρέπει μεταβλητό μήκος του πύρρου
συρραφής ώστε να υποστηρίζει διάφορα
πάχη βιβλίων. Μια οικονομική εναλλακτική
λύση στην διάτρητη βιβλιοδεσία ή
βιβλιοδεσία ταινίας, το Watkiss PowerSquare
200 μπορεί να χειριστεί μέγιστο πάχος
βιβλίου 10 χλστ. (200 σελίδες/50 φύλλα
βάρους 80 gsm).
Πλεονεκτήματα
• Τα βιβλία SquareBack™ διαθέτουν
την κομψή εμφάνιση της διάτρητης
βιβλιοδεσίας αλλά με την ασφάλεια της
συρραμμένης ράχης.
• Η μοναδική κεφαλή συρραφής έξι θέσεων
και το θηλύκωμα του PowerSquare
επιτρέπουν διατάξεις σελίδων με πολλά
είδωλα ανά σελίδα για μικρότερα φυλλάδια
«τσέπης», εξοικονομώντας κόστος
εκτύπωσης.
• Εργονομική σχεδίαση που εξοικονομεί
χώρο με πολύ μικρό όγκο.
• Υποστηρίζει την πλήρη γκάμα μεγεθών και
βαρών μέσων εκτύπωσης που διατίθεται
για τα Συστήματα Παραγωγής και τα
Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής
Xerox Nuvera®.
• Η αυτόματη εναλλαγή των φύλλων
ακολουθεί την ταχύτητα του εκτυπωτή.

Watkiss PowerSquare™ 200
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Δημιουργός φυλλαδίων με
τετράγωνες άκρες C.P. Bourg
BDFx

C.P. Bourg Book Factory με
Συσκευή ξακρίσματος τριών
λεπίδων CMT 330

Αυτός ο δημιουργός φυλλαδίων μικρού
μεγέθους συνδυάζει τρεις λειτουργίες συρραφή, δίπλωση και ξάκρισμα - σε έναν
ενσωματωμένο τελικό επεξεργαστή. Η
πλήρως αυτόματη ρύθμισή του, ελέγχει
το μέγεθος εγγράφου, τη θέση συρραφής,
την απόσταση από τους κυλίνδρους
δίπλωσης και την προσαρμογή της
συσκευής ξακρίσματος για φυλλάδια
με επαγγελματική εμφάνιση. Το BDFx
υποστηρίζει διάφορα είδη χαρτιού
εκτύπωσης, καθώς και χαρτί με επίστρωση.
Λειτουργεί με δύο τρόπους: συρραφή ράχης
έως και 22 φύλλων (80 gsm) ή συρραφή
επάνω για βιβλία συρραμμένα στη γωνία.
Η προαιρετική μονάδα τετράγωνων άκρων
ισιώνει την συρραμμένη ράχη για τέλεια
βιβλιοδεσία, και λειτουργεί πλήρως στην
ταχύτητα παραγωγής, καθιστώντας την
ιδανική για εφαρμογές πλήρους κάλυψης.

Δημιουργήστε βιβλία με τελική επεξεργασία
εύκολα, γρήγορα και ευέλικτα στο
σύστημα Xerox Nuvera εξοπλίζοντάς το
με το προϊόν C.P. Bourg Book Factory. Μαζί
παρέχουν την ιδανική εν σειρά λύση για την
παραγωγή εμπορικών εντύπων και βιβλίων
αναφοράς, καταλόγων, βιβλίων σχετικά
με την αισθητική και πολλά άλλα. Χάρις
στην αρχιτεκτονική τελικής επεξεργασίας
εγγράφων, τα κομμένα φύλλα μεταφέρονται
απευθείας πάνω σε έναν μεταφορέα
εξόδου, σε σειρά με τη συσκευή C.P. Bourg,
όπου υφίστανται διάτρηση, περιστροφή,
δίπλωση και ένθεση σε μπλοκ επιταγών.
Αποστέλλονται αυτόματα στον βιβλιοδέτη
όπου τσακίζεται η ράχη και προστίθεται μια
συνθετική ζεστή κόλλα προτού προστεθεί
ένα εξώφυλλο για τέλεια βιβλιοδεσία. Το
βιβλίο στη συνέχεια διέρχεται αυτόματα
μέσω μιας τρίπτυχης συσκευής ξακρίσματος
όπου προστίθενται οι τελευταίες πινελιές.
(Η τρίπτυχη συσκευή ξακρίσματος CMT
330 είναι προαιρετική μονάδα.) Καθώς
παράγονται στην ονομαστική ταχύτητα του
Ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής
Xerox Nuvera®, τα βιβλία σας είναι έτοιμα
για άμεση παράδοση.

Πλεονεκτήματα
• Ισχυρό περιβάλλον χρήστη που εμφανίζει
όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως η
κατάσταση του μηχανήματος.
• Γρήγορος, πλήρως αυτοματοποιημένος
δημιουργός φυλλαδίων σε σειρά και
συρραπτικό γωνιακής άκρης με ρύθμιση
χωρίς εργαλείο για κασέτες σύρματος για
συρραφή που αντικαθιστώνται από τον
πελάτη.
• Λειτουργίες συρραφής, δίπλωσης
και ξακρίσματος που μπορούν να
παρακαμφθούν σύμφωνα με τις ανάγκες
παραγωγής.
• Διατίθεται προαιρετικός τροφοδότης
εξωφύλλων για να παρέχει επαγγελματικό
φινίρισμα.
• Προαιρετική συρραφή βρόχου.

Δημιουργός φυλλαδίων με τετράγωνες
άκρες C.P. Bourg BDFx
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C.P. Bourg Book Factory με Συσκευή
ξακρίσματος τριών λεπίδων CMT 330

Πλεονεκτήματα
• Παραγωγή βιβλίων επαγγελματικών
προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας γρήγορα
και εύκολα.
• Άμεση ρύθμιση που απλοποιεί τη
διαδικασία παραγωγής βιβλίων.
• Αυτοματοποιημένη εν σειρά τελική
επεξεργασία απαιτεί λιγότερη ανθρώπινη
επέμβαση.
• Δυνατότητα εκτύπωσης 2 ειδώλων
ανά σελίδα (2-up) που επιταχύνει την
παραγωγικότητα και βελτιώνει τους
χρόνους παραγωγής.
• Πλήρης αποκατάσταση εργασιών επιτρέπει
την απρόσκοπτη εκτέλεσή τους και
διατηρεί πλήρως την ακεραιότητά τους.

CEM DocuConverter™*
Η συσκευή CEM DocuConverter
βελτιστοποιεί την εκτύπωση σε
κομμένα φύλλα, επιτρέποντας τα φύλλα
εγγράφων να εκτυπώνονται στο πιο
οικονομικό μέγεθος μέσου εκτύπωσης
και να μετατρέπονται στο απαιτούμενο
μέγεθος εγγράφου. Τα έγγραφα που
έχουν μετατραπεί (σταυρωτή κοπή)
αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη,
ταξινομούνται, μετατοπίζονται προαιρετικά
στα όρια του σετ και παραδίδονται πάνω
σε έναν μεταφορέα εξόδου. Οι στοίβες στη
συνέχεια είναι έτοιμες για πρόσθετη τελική
επεξεργασία. Μια προαιρετική λειτουργία
«τομής» (κοπή κατά την κατεύθυνση
επεξεργασίας) παρέχει δυνατότητα
εκτύπωσης και μετατροπής τεσσάρων
ειδώλων ανά σελίδα. Όταν χρησιμοποιείτε
αυτή τη λειτουργία σε συνδυασμό με τη
λειτουργία σταυρωτής κοπής, το τελικό
αποτέλεσμα αποτελείται από δύο στοίβες
δίπλα-δίπλα με ταξινομημένα έγγραφα.
Η ρύθμιση και ο γενικός έλεγχος του
μηχανήματος επιτυγχάνεται μέσω ενός
ενσωματωμένου πίνακα ελέγχου με οθόνη
ψηφιακών ενδείξεων.
Πλεονεκτήματα
• Διαρκής στοίβαξη δεσμίδων βιβλίων πάνω
σε έναν δέκτη ταξινομητή-μεταφορέα,
έως και 305 χλστ., αυξάνοντας την
παραγωγικότητα.

Η προσθήκη μιας
ολοκληρωμένης συσκευής
τελικής επεξεργασίας στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Παραγωγής Xerox Nuvera®
200/288 και το Σύστημα
Παραγωγής Xerox Nuvera®
100/120/144 δεν ήταν ποτέ
ευκολότερη. Θα εκτιμήσετε
πραγματικά το εύρος των
μοναδικών λύσεων τελικής
επεξεργασίας εν σειρά που
είναι διαθέσιμες από τη
Xerox για να σας βοηθήσουν
να παράγετε γρήγορα και
αποτελεσματικά δεμένα
έγγραφα υψηλής ποιότητας.
Σας προσφέρουμε τη
μεγαλύτερη γκάμα επιλογών
τελικής επεξεργασίας
που χρειάζεστε για να
ολοκληρώσετε τις εργασίες
σας με επαγγελματικό τρόπο.

• Ελαχιστοποίηση της επίπονης
χειρονακτικής κοπής μεγάλων φύλλων.
• Μείωση της χρέωσης του «click» του
εκτυπωτή, εφαρμόζοντας την εργασία στο
φύλλο μεγαλύτερου μεγέθους.
*Δ ιαθέσιμος στα Ολοκληρωμένα Συστήματα
Παραγωγής Xerox Nuvera 200/288

CEM DocuConverter™
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Τεχνικά χαρακτηριστκά* για το
Σύστημα Παραγωγής Xerox Nuvera® 100/120/144
Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής Xerox Nuvera® 200/288
Συσκευή

MFF Pro

MFF Pro Plus

BFM

BFM+

BFM-Άμεσης
σύνδεσης

Ταξινομητής
DS3500

Ταξινομητής
DS5000

GBC® Fusion
Punch® II

Βιβλιοδέτης
Xerox DB120

Διαστάσεις (Π x Β x
Υ) – Χιλιοστά
Βάρος
Εύρος βάρους μέσων
εκτύπωσης

1.067 x 711 x
1.176
138 κιλά
56-250 gsm

1.067 x 711 x
1.176
138 κιλά
56-250 gsm

838 x 721 x
1.133
167 κιλά
56-250 gsm

838 x 721 x
1.133
167 κιλά
56-250 gsm

838 x 721 x
1.133
167 κιλά
56-250 gsm

930 x 711 x
1.176
218 κιλά
56-250 gsm

1.000 x 711 x
1.176
218 κιλά
56-250 gsm

1.372 x 813 x
1.168
281 κιλά
60-250 gsm

1.422 x 610 x
1.295
193 κιλά
75-120 gsm

Είδος τελικής
επεξεργασίας

Ταξινόμηση/
Συρραφή/
Φυλλάδια

Ταξινόμηση/
Συρραφή

Ταξινόμηση/
Συρραφή

Ταξινόμηση/
Συρραφή

Ταξινόμηση/
Στοίβαξη

Ταξινόμηση/
Στοίβαξη

Διάτρητα φύλλα

Φυλλάδια με
θερμοκόλληση

Ελάχιστο μέγεθος
μέσων εκτύπωσης Επάνω δίσκος
Μέγιστο μέγεθος
μέσων εκτύπωσης Επάνω δίσκος
Χωρητικότητα
επάνω δίσκου
Ελάχιστα
συρραμμένα φύλλα/
Μέγεθος φύλλων
Μέγιστα
συρραμμένα φύλλα/
Μέγεθος φύλλων
Μέγιστος αριθμός
συρραφών
Εγκρίθηκε σε

140 x 203 χλστ.

Ταξινόμηση/
Συρραφή/
Φυλλάδια/
Διάτρηση
140 x 203 χλστ.

140 x 203 χλστ.

140 x 203 χλστ.

140 x 203 χλστ.

140 x 203 χλστ.

140 x 203 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

325 x 470 χλστ.

325 x 470 χλστ.

320 x 470 χλστ.

320 x 470 χλστ.

320 x 470 χλστ.

320 x 470 χλστ.

320 x 470 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

250

250

250

250

250

250

250

Ο/Δ

Ο/Δ

100

100

100

100

100

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

50

50

100

100

100

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

2

2

2

2

2

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

100EA/120EA
μόνο
Συρραφή
Ν

100EA/120EA
μόνο
Συρραφή
Ν

Όλα τα
συστήματα
Συρραφή
Ο

Όλα τα
συστήματα
Συρραφή
Ο

Όλα τα
συστήματα
Συρραφή
Ο

Όλα τα
συστήματα
Ο/Δ
Ο

Όλα τα
συστήματα
Ο/Δ
Ο

Όλα τα
συστήματα
Ο/Δ
Ο/Δ

Όλα τα
συστήματα
Ο/Δ
Ν

15

15

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

120

Ο
2.000

Ο
2.000

Ο
3.000

Ο
3.000

Ο
3.000

Ο/Δ
3.500

Ο/Δ
5.000

Ο/Δ
2.500

Ο
20-100 σετ

148 x 203 χλστ.

148 x 203 χλστ.

178 x 203 χλστ.

178 x 203 χλστ.

178 x 203 χλστ.

178 x 203 χλστ.

177,8 x 254 χλστ. 178 x 254 χλστ.

Ο/Δ

325 x 470 χλστ.

325 x 470 χλστ.

305 x 470 χλστ.

305 x 470 χλστ.

305 x 470 χλστ.

320 x 491 χλστ.

320 x 491 χλστ.

279 x 432 χλστ.

Ο/Δ

A4

A4

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

A4

Α3

Α3

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

A4

C, Τρίπτυχο,
Δίπτυχο
Ο

C, Τρίπτυχο,
Δίπτυχο
Ν (2/4 οπών)

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ν

Ν

Ο

Ν (Διατίθενται
πολλές μήτρες)
Ν (Απαιτείται
Ταξινομητής
Bypass)

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

DS3500

DS3500

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ταξινομητής
DS5000
Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Συρραφή
Δημιουργία
φυλλαδίων
Μέγιστος αριθμός
φύλλων ανά βιβλίο
Ξάκρισμα
Κύρια χωρητικότητα
στοίβας
Ελάχιστο μέγεθος
στοίβας
Μέγιστο μέγεθος
στοίβας
Ελάχιστο μέγεθος
φυλλαδίου
Μέγιστο μέγεθος
φυλλαδίου
Δίπλωση
Διάτρηση
Παράκαμψη
(Bypass)/
Τροφοδοσία σε
συσκευές τρίτων
κατασκευαστών
Τροφοδοσία από/
Απαιτεί
Μέγεθος τελικού
βιβλίου – Ελάχιστο
Μέγεθος τελικού
βιβλίου – Μέγιστο

Ο

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να υποστούν αλλαγές. Για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα πιο πρόσφατα τεχνικά χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.
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Συσκευή

Duplo DBM-5001

Διαστάσεις (Π x Β x Υ) –
Χιλιοστά
Βάρος
Εύρος βάρους μέσων
εκτύπωσης
Είδος τελικής
επεξεργασίας

3.621 x 762 x 980

Δημιουργός
φυλλαδίων
Plockmatic Pro 30
597 x 864 x 964 870 x 711 x 1.080 1.455 x 645 x 1.085

702 κιλά
80-300 gsm

183 κιλά
68-120 gsm

160 κιλά
60-250 gsm

Τσεκ επιταγών

Φυλλάδια
που ανοίγουν
τελείως

Ελάχιστο μέγεθος
μέσων εκτύπωσης Επάνω δίσκος
Μέγιστο μέγεθος μέσων
εκτύπωσης - Επάνω
δίσκος
Χωρητικότητα επάνω
δίσκου
Ελάχιστα συρραμμένα
φύλλα/Μέγεθος
φύλλων
Μέγιστα συρραμμένα
φύλλα/Μέγεθος
φύλλων
Μέγιστος αριθμός
συρραφών
Εγκρίθηκε σε

Ο/Δ

Δημιουργός
φυλλαδίων
C.P. Bourg BDFx
2.650 x 739 x
1.803
450 κιλά
80-300 gsm

C.P. Bourg Book
Factory

CEM
DocuConverter

6.388 x 4.374 x 1.803

4.300 x 838 x 1.100

135 κιλά
64-250 gsm

Watkiss
PowerSquare™
200
1.675 x 1.870 x
1.330
431 κιλά
70-250 gsm

2931 κιλά
60-160 gsm

497 κιλά
60-200gsm

Φυλλάδια
βιβλιοδεσίας
ταινίας

Τσεκ επιταγών

Τσεκ επιταγών

Συρραφή/Τσεκ
επιταγών

Βιβλία βιβλιοδεσίας
συρραφής

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Δεσμίδες βιβλίων
(σετ από ήδη
κομμένες σελίδες
βιβλίων)
Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

30 – 120 x
170 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

2

Ο/Δ

Ο/Δ

30 – 351 x
366 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

50

Ο/Δ

Ο/Δ

2

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

1

Ο/Δ

Ο/Δ

100EA/120EA

Όλα τα
συστήματα

Όλα τα συστήματα Όλα τα συστήματα Όλα τα
συστήματα

200EA/288EA μόνο

200EA/288EA μόνο

Συρραφή

Συρραφή νήματος

Ο/Δ

Διαθέσιμα Όλα
τα συστήματα/
Διπλός
εξοπλισμός
Ο/Δ

Συρραφή

Ο/Δ

Ο/Δ

Δημιουργία φυλλαδίων
Μέγιστος αριθμός
φύλλων ανά βιβλίο
Ξάκρισμα

Ν
25

Ν
100

Ν
125

Ν
30

Ο/Δ
Ο/Δ

Ν

Ο

Ο

Κύρια χωρητικότητα
στοίβας

Διαρκής

Βιβλία 9- έως
100-φύλλων

1500 φύλλα ή
30 βιβλία

Ελάχιστο μέγεθος
στοίβας
Μέγιστο μέγεθος
στοίβας
Ελάχιστο μέγεθος
φυλλαδίου
Μέγιστο μέγεθος
φυλλαδίου
Δίπλωση

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

GBC® eBinder
200™

Βιβλιοδέτης
ταινίας Xerox

Συσκευή
συρραφής
νήματος
Ν
50

Συσκευή
συρραφής
νήματος
Ν
22

Ν (προαιρετική
μονάδα)

Ν

Ν

35 σετ από
φυλλάδια
20-φύλλων
Ο/Δ

Διαρκής

Ο/Δ

15 σετ από
φυλλάδια
30-φύλλων
Ο/Δ

Ο/Δ
500 σελίδες βιβλίων
41 χλστ ράχη
Ν (προαιρετική
μονάδα ξακρίσμαρος
3 λεπίδων)
Διαρκής

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

120 x 80 χλστ.
(χωρίς ξάκρισμα)
320 x 250 χλστ.

A4

A4

A4

200 x 200 χλστ.

140 x 108 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

A4

A4

Α3

340 x 500 χλστ.

320 x 235 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

Ν

Ο

Ο

Ν

Ν

Ο/Δ

Ο/Δ

Διάτρηση
Παράκαμψη (Bypass)/
Τροφοδοσία σε
συσκευές τρίτων
κατασκευαστών
Τροφοδοσία από/
Απαιτεί

Ο
Ο

Ο
Ν

Ο
Ν

Ο/Δ
Ο

Ο/Δ
Ο

Ν – Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
στη λειτουργία
«Μόνο δίπλωση»
Ο/Δ
Ο

Ο/Δ
Ο

Ο/Δ
Ο

DS3500 ή BFMΆμεσης σύνδεσης

DS3500 ή BFMBFM-Άμεσης
Άμεσης σύνδεσης σύνδεσης

DS3500 ή BFMΆμεσης σύνδεσης

DS3500 ή BFMΆμεσης σύνδεσης

DS3500

DS3500

Μέγεθος τελικού
βιβλίου – Ελάχιστο
Μέγεθος τελικού
βιβλίου – Μέγιστο

Ο/Δ

DS3500 ή
BFM-Άμεσης
σύνδεσης
Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

210 x 140 χλστ.

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

Ο/Δ

356 x 305 χλστ.

Δεσμίδες βιβλίων
203 x 152,4 χλστ.
355,6 x 60,4 χλστ.
δεσμίδες βιβλίων

Συσκευή τομής/
συγχώνευσης
σταυρωτής κοπής
Στοίβες ύψους 178 289,5 χλστ.
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