.על-השג ביצועי שיא ללא מאמץ
Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
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העלה את הפעילות לגבהים חדשים.
מדפסת  Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Pressמשלבת בסיס של טכנולוגיות הדמיה מוכחות
עם חידושים מעודכנים כדי לספק את הרמה הבאה של ביצועי הזנה רציפים בגודל  51ס"מ  -וכל זאת
עם טביעת רגל קומפקטית ביותר ,כדי לאפשר לעמוד בהסכמי ה SLA-בקלות רבה יותר.
®

®

אזן בין העלות ,האיכות
והפרודוקטיביות במערכת
גמישה אחת.
בחר רזולוציה:

360 x 600 dpi

600 x 600 dpi

1200 x 600 dpi

מצב VHQ

השג ביצועי שיא.

שמור על איכות תמונה עקבית.

המהירות המוגברת של  Trivor 2400מציעה קיבולת
מקסימלית עם טביעת רגל מינימלית ,מה שהופך
אותה לשחקנית החזקה ביותר בקטגוריית הגודל
שלה .חידושים מעודכנים מביאים לאופטימיזציה של
כל מ"ר ,כדי שתוכל לתת מענה אמין על לוחות הזמנים
התובעניים שמכתיב ה.SLA-

מדפסת  Trivor 2400מחברת טכנולוגיות דיו וראש
הדפסה מוכחות עם יכולות אוטומציה חדשות אשר מעניקות
איכות תמונה מעולה באופן עקבי .יחדיו ,הטכנולוגיות הללו
מבטיחות לך משך פעילות תקינה ארוך יותר וזמן תחזוקה
קצר יותר.

• מעל  2.400הדפסות בצבע מלא בכל דקה
עם מהירויות של עד  551רגל 168/מטר לדקה.
• מעל  2.850הדפסות מונוכרום בכל דקה עם
מהירויות של עד  656רגל 200/מטר לדקה.
ספק את השימושים של היום בביטחון מלא.
בחירת גודל טיפה לפי צבע:

בחירת מהירות הדפסה:

 ,328 ,551 ,656ו164-
רגל בדקה

 ,100 ,168 ,200ו50-
מטרים בדקה

צמצם את ההתפשרות על העלות ,איכות התמונה
והפרודוקטיביות שאחרת הייתה נדרשת ממך בעבודה
עם מערכת אחת שעושה הכל .הגמישות המובנית
ב Trivor 2400-מאפשרת לך אופטימיזציה של
התכונות ברמת העבודה עם בחירות של רזולוציה ,גודל
טיפה ,ומהירויות הדפסה משתנות ,כדי שתוכל לתת
מענה על הדרישות הרווחות היום .בנוסף ,טווח מדיות
ההדפסה הנרחב מאפשר שימושים בעלי תמורה גבוהה
תוך מינוף החסכוניות האטרקטיבית של הזרקת הדיו.

• •זיהוי הזרקה חסרה ופיצוי עליה מזהה אוטומטית
הזרקות חסרות וממזער את הופעתן על-ידי הפעלת
חרירים קרובים.
• •אופטימיזציית צפיפות אוטומטית לקבלת צבע חלק
ועקבי בכל דף.
• •טכנולוגיית פיקסלים נקייה שומרת על התקינות
ועל משך הפעילות של ראש ההדפסה על-ידי הפעלה
רציפה של חרירים מבלי ליצור פסולת
או להשפיע על הגימור.
• •מהירות הדפסה מתכווננת מאפשרת לך להאט את
ההדפסה עד לקצב של  1מטר בדקה בכל עת במהלך
הפעלת ייצור לצורך בדיקת ההדפסה ,ובכך להימנע
מתוצאות בלתי צפויות.
הפיכת נייר רגיל לתדפיסים באיכות גבוהה.
חומרי דיו בצפיפות גבוהה ( )HDמספקים איכות יוצאת
מן הכלל על מגוון מדיות ,לרבות ניירות להדפסת אופסט
רגילה ,ניירות עם הכנה להזרקת דיו וניירות עם ציפוי מאט
להדפסה בהזרקת דיו.
• חומרי דיו בצפיפות גבוהה מתוכננים להציע
קשת צבעים רחבה יותר על ניירות רגילים ללא ציפוי,
כדי לחסוך בעלויות הנייר.
• זמן הפעילות התקינה של הדיו במצב פתוח הוא
ממושך (עד  20דקות) ומאפשר פעולת הדפסה
רציפה תוך מזעור מחזורי הניקוי.

רמה חדשה של ייצור עם טביעת רגל קומפקטית.
מדפסת  Trivor 2400היא מערכת הזרקת הדיו קטנת-
הממדים בעלת ביצועי ההפקה הגבוהים ביותר שניתן
למצוא כיום בשוק .תכונות אלו הופכות אותה לתוספת
המושלמת לבתי עסק ששטחם מצומצם או לכאלה
הזקוקים למערכת ייצור נוספת ואמינה.

נצל טוב יותר את שטח הייצור שלך הודות לרשת
 51ס"מ של המדפסת ,אשר מספקת הדפסת  2-upדו-
צדדית בתצורת  Towerאחת .התוצאה :ייצור רציני ללא
הוצאות כבדות.

 51ס"מ

הדפסה באיכות גבוהה על נייר רגיל.
חומרי דיו בצפיפות גבוהה תוכננו לייצר איכות מלאת חיים על מגוון רחב של מדיות ,לרבות ניירות רגילים ולא מצופים בעלות נוחה.

עסקה

שיווק ישיר

ספרים

זרימות עבודה על נייר לבן חוסכות את הצורך
בהדפסה מראש של דפי תבנית לדוגמה ויוצרות
הזדמנויות לפרסום מותאם אישית על חשבוניות.

השימוש בנתונים לקידום הצעות רלוונטיות עוזר
למשווקים להפנות את עלויות הדיוור הגוברות ולהפיק
דיוור ממוקד יותר ובעל ערך גבוה יותר.

פתרונות הדפסה גמישים מפשטים את התמיכה
באסטרטגיות ניהול המלאי של מוציאים לאור הנגרמות
עקב הפחתת הכמויות.

התכונן לחידושים של מחר.
 Trivor 2400ממשיכה את אסטרטגיית הפיתוח המדרגי שלנו ,עם בסיס תובלה בעל תכנון חדש
וטכנולוגיית ייבוש משופרת שמבטיחה לך מקסימום הגנה על ההשקעה.
•  שדרג ממונוכרום לצבע.
•  הוסף אפשרויות מהירות ורזולוציה.
•  המשך להרחיב את טווח המדיה.
•  שפר את יכולות ה.RIP-
•  שדרג ל Xerox High Fusion Ink-כדי לתמוך בשימושים כקטלוגים וכתבי-עת.
®

תפוקה

מדיה

חומרי דיו

חידושי העתיד

איכות

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
®

®

טכנולוגיה
		
ראשי הדפסה
תהליך הדפסה 		
		
נפחי טיפות
		
רזולוציות הדפסה
מהירות הדפסה 		
		
רוחב הדפסה
מחזור פעילות מומלץ
		
מחזור פעילות מקסימלי
		
טיפול בראש ההדפסה

פיזואלקטרי ,טיפה לפי דרישה
 ,Single towerהדפסה דו-צדדית  2-upבמעבר אחד ,במונוכרום או בצבע
3, 6, 9, 11, 13 pL
600 x 600 dpi; ( 1200 x 600 dpiאופציונלי); ( 360 x 600 dpiאופציונלי); מצב ( VHQאופציונלי ,מונוכרום בלבד)
עד 551 fpm( )168 mpmבצבע; עד ( 656 fpm )200 mpmבמונוכרום
עד  18.67אינץ' ( 474מ"מ)
 35–4מיליון הדפסות בחודש על נייר letter( A4/ב ,CMYK-רזולוציה של )600 x 600
עד  57מיליון הדפסות צבע או  68מיליון הדפסות מונוכרום על נייר letter A4/בחודש
ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה (טיהור ,ניגוב ,כיסוי)

חומרי דיו
סוג דיו 		
תצורות צבע זמינות 		

דיו פיגמנטי ( Aqueous HDצפיפות גבוהה)
 1או  4צבעים ,ניתנות לשדרוג בשטח

מאפייני נייר 		
משקל נייר 		
רוחב נייר 		

לא מצופה ,מותאם להזרקת דיו ,מאט להזרקת דיו ,ומשי .ייתכן שגם ניירות אחרים יתאימו ,בכפוף לבדיקה*
מ 40-עד  250גרם למ"ר ,בכפוף לבדיקה*
 8אינץ' עד  20אינץ' ( 210מ"מ עד  510מ"מ)

מאפייני המייבש 		

הספק מרבי של ( 44 kWשני מייבשים שלכל אחד מהם  12מנורות אינפרא-אדום  xהספק של )1.85 kW

ניירות

מייבש
מדפסת בתצורת TOWER
מידות 		
משקל 		

אורך  3.638מ"מ xעומק  2.772מ"מ xגובה  2.316מ"מ ( 11.9רגלx 9.1רגל x 7.6רגל)
 3.000ק"ג 6614/ליברות (מונו או הדפסה על צד אחד) 3.500 ,ק"ג 7.716/ליברות (צבע והדפסה דו-צדדית)

פתרונות ממשק תוכנה
		
בקר
תבניות נתונים של המדפסת
		
תכונות עיקריות
		
		
כלי הערכת דיו 		
		
תוספי 		 CGS-Oris
		
		

בקר αStream
PDFPDF/VT 1.0 ,( PS ,אופציונלי)( IPDS ,אופציונלי)( AFP ,אופציונלי)Adobe APPE v4.4 ,
הכנסת דפים לבנים ,דפים לכרזות ,ברקודים ,קווי יישור ,מיזוג קבצים עם מבנה/תמונות ברקע ,שליחת
מספר קובצי  PDFבמשימה אחת ,שינוי סדר ההדפסה ,תמיכה ב ,JDF/JMF-שליחת תיקייה חמה ,ניהול תור משימות,
וכלי ביקורת
מוטבע בלקוח DFE
עצמאי (אופציונלי)
מודול ניהול צבע עבור יצירת פרופילי צבע חוזרים ,פרופילי קישור התקנים ,ניהול צבעי  spotחוזרים ,ופרופילים
מוטבעים (אופציונלי)
מודול חיסכון בדיו (אופציונלי)

סביבת הפעלה
תנאי הפעלה נומינליים
איכות הדפסה מיטבית
פליטת אוויר 		
רעש בהפעלה 		
פליטת חום 		
אספקת חשמל 		
אישורים 		

( 20–30 °C )68–86°Fבלחות יחסית של 40–60%
( 23–27 °C )73–81°Fבלחות יחסית של 50%
עד  3.000מ"ק/שעה
פחות מ 78-דציבל
( 75.000 BTUעבור מקסימום מכלולי מייבש במהירות מרבית)
100–240 V32 A ,400–415 V +( 125 A ,עבור מקסימום מכלולי מייבש)
CERoHS ,UL/CSA ,TÜV ,

אפשרויות
גימור 		
		
אפשרויות אחרות
מספר
צבעים

יחידת הולכת לאחור ,מנקב ,מכשיר חיתוך ,מקפל ,יוצר ערימות ,או כל התקן גימור תואם אחר (ייתכן שתידרש בדיקה)
מצב רזולוציה או מהירות נוספים ,ראש הדפסה נוסף ,ערכה לניירות כבדים

מהירות/פרודוקטיביות
)(fpm)	(letter ipm) (mpm)	(A4 ipm

4/4

2263
1347
673

168
100
50

1/1

2694
2694
1347
1347

200
200
100
100

2405
1431
716
2863
2863
1431
1431

רזולוציה
()dpi

תצורה

הדפסה גדולה
מקסימום 18.67אינץ' ( 474מ"מ)

דגמים

551
328
164

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

דו-צדדית 2-up

הדפסה דו-צדדית
בצבע מנוע יחיד

656
656
328
328

360 x 600
600 x 600
1200 x 600
VHQ

דו-צדדית 2-up

הדפסה דו-
צדדית במונוכרום
מנוע יחיד

* ראה רשימת המדיות שנבדקו.
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