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İşletmenizi yeni seviyelere çıkarın.
Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press bir kanıtlanmış görüntüleme teknolojileri tabanını
yeni inovasyonlarla birleştirerek 51 cm sürekli besleme performansında sonraki adımı,
ileri düzeyde kompakt ayak izinde sunarak zorlu SLA'ları karşılamayı hiç olmadığı
kadar kolaylaştırır.
®

®

Tek bir esnek sistem
ile maliyet, kalite ve
üretkenliğin dengesine
ulaşın.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SEÇIN:
MAKSIMUM PERFORMANS
ELDE EDIN.

360 x 600 dpi

600 x 600 dpi

Trivor 2400'ün artan hızı, küçültülmüş
bir ayak izinde maksimum kapasite
sunarak cihazı boyutuna göre en sağlam
performanslı ürün yapıyor. Yeni inovasyonlar
her santimetre kareyi optimize eder, bu
sayede zorlu SLA odaklı zaman çizelgelerini
güvenli şekilde teslim edebilirsiniz.
 51 fit/168 metre/dakikaya varan
5
hızlarla dakikada 2400'den fazla
tam renkli baskı.
• 656 fit/200 metre/dakikaya varan
hızlarla dakikada 2850'den fazla
tam renkli baskı.
•

1200 x 600 dpi

VHQ Modu

RENGE GÖRE DAMLA BOYUTUNU SEÇIN:

GÜ N ÜMÜZÜ N U YGU L A M A L A R INI
GÜVENLE TESLIM EDIN.

BASKI MAKINESI HIZINI SEÇIN:

656, 551, 328 ve 164
fit/dakika

200, 168, 100, ve 50
metre/dakika

Her şeye uygun bir sistem ile
karşılaşabileceğiniz maliyetleri, görüntü
kalitesi ve üretkenlik ödünlerini en aza
indirin. Trivor 2400'de yer alan dahili
esneklik sayesinde, çözünürlük, damla
boyutu ve değişken baskı makinesi
hızı ayarları ile öznitelikleri iş bazında
optimize edebilir, böylece günümüzün
taleplerini karşılayabilirsiniz. Ve baskı
makinesinin artırılmış ortam aralığı, daha
yüksek değerli uygulamaları çalıştırırken
mürekkep püskürtmeli segmentinin çekici
ekonomisinden yararlanmayı mümkün kılar.

T U TA R L I G Ö R Ü N T Ü
K ALITESINI KORUYUN .
Trivor 2400, kanıtlanmış mürekkebi ve yazdırma
kafası teknolojilerini yeni otomasyon özellikleri
ile birleştirerek görüntü kalitesini sürekli
mükemmel hale getiriyor. Bu teknolojiler bir
araya geldiğinde, baskı makinesi bakımına daha
az, çalışmaya ise daha fazla zaman harcamanızı
sağlıyor.
• Eksik püskürtme algılama ve giderme
özelliği eksik püskürtme varlığını otomatik
olarak algılar ve komşu nozülleri çalıştırarak
bunların görünürlüklerini en aza indirir.
• Otomatik yoğunluk optimizasyonu her
sayfada pürüzsüz, tutarlı renkler sağlar.
• Şeffaf piksel teknolojisi nozülleri atık
oluşturmadan ya da sonlandırmayı
etkilemeden sürekli çalıştırarak baskı kafasını
ve uzun ömrünü korur.
• Ayarlanabilir yazdırma hızı sayesinde
baskı makinesini, bir üretim işi sırasında
baskı üzerinde inceleme için istediğiniz
zaman 1 metre/dakika hıza yavaşlatabilir
ve beklenmeyen sonuçları ortadan
kaldırabilirsiniz.
DÜZ K AĞIDI YÜKSEK K ALITELI
BASKIL ARA DÖNÜŞTÜRÜN.
Yüksek Yoğunluk (HD) mürekkepleri, düz ofset,
mürekkep püskürtmeli işleminden geçmiş
ve mürekkep püskürtmeli mat kaplamalı stoklar
gibi bir dizi ortam üzerinde sıra dışı kalite sunar.
• HD mürekkepler, kağıt maliyetlerini
düşük tutmak amacıyla düz, kaplamasız
kağıtlar üzerinde genişletilmiş bir renk gamı
elde etmek için optimize edilmiştir.
• Mürekkebin uzun açık süresi (20 dakikaya
kadar) baskı makinesini çalışır halde
tutarak maliyetli temizleme döngülerini
en aza indirir.

İ L E R I D Ü Z E Y D E K O M P A K T B I R AYA K I Z I N D E Y E N I Ü R E T I M S E V I Y E S I .
Trivor 2400, bugün pazardaki en yüksek
performanslı, küçük ayak izine üretim
mürekkep püskürtmeli sistemi ve bu özelliği
ile sınırlı alanı olan veya ilave ve güvenilir
üretim çözümlerine ihtiyaç duyan mağazalar
için ideal.

Tek bir kulede 2-up çift taraflı yazdırma
olanağı sağlayan baskı makinesinin 51 cm
lik ağı sayesinde çevre dostu prodüksiyon
gücünü ciddi masraflar olmadan sunan üretim
alanının her metre karesinden yararlanın.
Ciddi maliyetler olmadan ciddi üretim
yapmanın tadını çıkarın.

51 cm

Y Ü K S E K K A L I T E L I , D Ü Z K A Ğ I D A YA Z D I R M A .
Yüksek Yoğunluk Mürekkepleri düşük maliyetli düz, kaplamasız stoklar gibi çok çeşitli ortamlarda canlı bir kalite üretmek
için optimize edilmiştir.

İŞLEM

DOĞRUDAN PAZARLAMA

KITAPLAR

Beyaz kağıt iş akışları önceden yazdırılmış
kaplamaları ortadan kaldırır ve
beyanlarda kişiselleştirilmiş reklam
fırsatları sağlar.

İlgili teklifleri yönlendirmek için veri
kullanımı, pazarlamacıların artan posta
maliyetlerini azaltmasına ve daha hedefli,
daha yüksek değerli postalar üretmesine
yardım etmenize katkıda bulunuyor.

Esnek yazdırma çözümleri, yayıncının
hacimleri azaltmaya karşın envanter
yönetimi stratejilerini destekler.

Yarının yeniliklerine hazır olun.
Trivor 2400, maksimum yatırım koruması elde etmenizi sağlayan yeni tasarlanmış bir
aktarım tabanı ve geliştirilmiş kurutucu teknolojisi ile ölçeklenebilir geliştirme stratejimizi
sürdürmektedir.
 Siyah beyazdan renkliye yükseltin.
 Hız ve çözünürlük seçenekleri ekleyin.
• O rtam aralığınızı genişletmeye devam edin.
• RIP yetenekleri geliştirin.
• Kataloglar ve dergiler gibi uygulamaları desteklemek
için Xerox High Fusion Ink yükseltin.
•
•

®

Üretkenlik

Ortam

Mürekkepler

Gelecek
inovasyon

Kalite

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
®
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TEKNOLOJI
Baskı kafaları		
Yazdırma işlemi 		
Damla hacimleri		
Baskı çözünürlükleri		
Yazdırma hızı 		
Yazdırma genişliği		
Önerilen görev döngüsü
Maksimum görev döngüsü
Kafa servisi		

İstek üzerine damla piezoelektrik
Tekli kule, tek geçişli 2-up çift taraflı, siyah beyaz ya da renkli
3, 6, 9, 11, 13 pL
600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (seçenek); 360 x 600 dpi (seçenek); VHQ modu (seçenek, yalnızca siyah beyaz)
En fazla 551 fpm (168 mpm) renkli; en fazla 656 fpm (200 mpm) siyah beyaz
En fazla 18,67" (474 mm)
4 – 35 milyon letter/A4 baskı/ay (CMYK, 600 x 600 dpi çözünürlükte)
En fazla 57 milyon renkli ya da 68 milyon letter/A4 baskı / ay
Otomatik kafa temizleme (temizleme, silme, kaplama)

MÜREKKEPLER
Mürekkep türü 		
Kullanılabilir renk
yapılandırmaları 		

Sulu HD (Yüksek Yoğunluk) pigment mürekkep
1 ya da 4 renk, alan yükseltilebilir

KAĞITLAR
Kağıt karakteristikleri 		Kaplamasız, mürekkep püskürtmeli işlem görmüş, mürekkep püskürtmeli mat ve ipek kaplamalı. Diğer kağıtlar uygun olabilir,
teste tabidir*
Kağıt ağırlığı 		
40 ila 250 g/m , teste tabidir*
Kağıt genişliği 		
8" ila 20" (210 mm – 510 mm)
2

KURUTUCU
Kurutucu karakteristikleri

44 kW maks (2 kurutucu x 12 kızılötesi lamba / kurutucu x 1,85 kW)

YAZDIRMA KULESI
Boyutlar 		
Ağırlık 			

11,9' G x 9,1' D x 7,6' Y (3638 mm x 2772 mm x 2316 mm)
6614 lbs/3000 kg (siyah beyaz ya da tek taraflı), 7716 lbs/3500 kg (çift taraflı renkli)

YAZILIM ARABIRIM ÇÖZÜMLERI
Kontrolör			
αStream Kontrolör
Yazıcı veri biçimleri		
PDF, PDF/VT 1.0, PS (seçenek), IPDS (seçenek), AFP (seçenek), Adobe APPE v4.4
Ana özellikleri		Boş sayfa ekleme, afiş sayfaları, barkodlar, temizleme çizgileri, arka plan formu/görselleri olan dosyaları birleştirme,
birden çok PDF dosyasını tek iş olarak gönderme, yazdırma sırasını yeniden dizme, JDF/JMF desteği, sıcak katlayıcı iletimi,
iş kuyruğu yönetimi ve yük araçları
Mürekkep Tahmin Aracı
DFE'de Gömülü
			
Tek başına istemci (seçenek)
CGS-Oris Eklentileri 		Tekrarlayan renk profili oluşturma, cihaz bağlantı profilleri, tekrarlayan nokta renk yönetimi ve gömülü profiller (seçenek)
için Renk Yönetimi Modülü
			
Mürekkep Tasarruf Modülü (seçenek)
ÇALIŞMA ORTAMI
Nominal çalışma koşulları
Optimum yazdırma kalitesi
Egzoz havası 		
Çalışma gürültüsü 		
Isı çıkışı 		
Güç kaynağı 		
Sertifikalar 		

68 – 86°F (20 – 30°C) @ %40–60 BN
73 – 81°F (23 – 27°C) @ %50 BN
En fazla 3000 m /sa
En fazla 78 dB
75.000 BTU (maksimum hızdaki maks kurutucu tertibatları için)
100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (maks kurutucu tertibatı için)
CE, RoHS, UL/CSA, TÜV
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SEÇENEKLER
Sonlandırma 		
Diğer seçenekler		

Geri Sarma Birimi, Delgi, Kesici, Katlayıcı, İstifleyici ya da uygun herhangi bir sonlandırma cihazı (test gerekebilir)
Ek çözünürlük modu ya da hızı, ek baskı kafası, ağır kağıt kiti

Modeller

BÜYÜK BASKILAR

Tek Motorlu
Çift Taraflı
Renkli
Tek Motorlu
Çift Taraflı
Siyah Beyaz

YAPILANDIRMA

ÇÖZÜNÜRLÜK

HIZ/ÜRETKENLIK

RENK
SAYISI

(dpi)

(fpm)

(letter ipm)

(mpm)

(A4 ipm)

2-up çift taraflı

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

551
328
164

2405
1431
716

168
100
50

2263
1347
673
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2-up çift taraflı

360 x 600
600 x 600
1200 x 600
VHQ

656
656
328
328

2863
2863
1431
1431

200
200
100
100

2694
2694
1347
1347
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maks 18,67" (474 mm)

* Test edilen ortam listesine bakın.

Daha fazla bilgi için, ziyaret edin:
https://www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/rulo-beslemeli-inkjet-baski-makineleri
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