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®

®

Ta virksomheten videre til nye høyder.
Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press er en kombinasjon av grunnleggende og anerkjente
bildeteknologier og nye innovasjoner for å levere neste nivå i 51 cm kontinuerlig mating—
alt i et kompakt opplegg som gjør det enklere enn noensinne å tilfredsstille kundenes krav.
®

®

Balanser kostnad,
kvalitet og
produktivitet i ett
fleksibelt system.
VELG OPPLØSNING:
F Å T O P P R E S U LTAT.

360 x 600 ppt

600 x 600 ppt

Den økte hastigheten på Trivor 2400
leverer maksimal kapasitet i en kompakt
størrelse og gjør den til den mest robuste
utøveren i sin klasse. Nye innovasjoner
utnytter hver eneste kvadratcentimeter
slik at du kan oppnå pålitelige resultater
i overensstemmelse med kundenes krav.
 ver 2400 fullfarge-trykk
O
per minutt med hastigheter
opp til 168 meter per minutt.
• O ver 2850 enfarge-trykk
per minutt med hastigheter
opp til 200 meter per minutt.
•

1200 x 600 ppt

VHQ-modus

VELG DRÅPESTØRRELSE ETTER FARGE:

TA I B R U K D A G E N S
APPLIKASJONER MED
S E LV T I L L I T.

VELG PRINTERHASTIGHET:

656, 551, 328 og 164
fot per minutt

200, 168, 100 og 50
meter per minutt

Med dette alt-i-ett-systemet unngår
du avveininger vedrørende kostnad,
printkvalitet og produksjonskapasitet som
du ellers måtte ha gjort. Fleksibiliteten
som er innebygget i Trivor 2400
lar deg optimalisere fordeler på en
jobb-etter-jobb-basis med valg av
oppløsning, dråpestørrelse og variable
printerhastigheter slik at du kan levere
etter dagens krav. Printerens fleksibilitet
med ulike formater og papir gjør det mulig
å kjøre applikasjoner med høyere verdi,
samtidig som man oppnår blekkskriverens
attraktive økonomi.

OPPRE T THOLD KONSISTENT
B I L L E D K V A L I T E T.
Trivor 2400 kombinerer anerkjente blekk
og skriverhode-teknologier med nye
automatiseringsegenskaper som gjør at
billedkvaliteten er kontinuerlig høy. Sammen
sørger disse teknologiene for at du tilbringer
mindre tid til vedlikehold av printeren
og høyere produksjonstid.
• Ved å oppdage og automatisk
kompensere for manglende blekk fra en
dyse, iverksettes andre dyser i nærheten.
• Automatisk optimalisering av
oppløsningstettheten sørger for smidig
og jevn farge på hver side.
• Pikselteknologien bevarer skriverhodets
tilstand og levetid ved kontinuerlig
å sørge for at dysene ikke skaper rester
som påvirker det ferdige resultatet.
• Justerbar skriverhastighet lar deg
senke hastigheten til 1 meter i minutter
når som helst under en produksjon for
inspeksjon og fjerning av uønskede
resultater.
F O RVA N D L E VA N L IG PA P I R
T I L H Ø Y K V A L I T E T S P R I N T.
HD (High Density) blekk leverer enestående
kvalitet til en rekke mediatyper, inkludert
ren offset, blekkskriverbehandling og matt
blekkbelegg.
• H
 D blekk er optimalisert for å oppnå
en optimalisert fargegjengivelse
på vanlig, ubestrøket papir for å holde
papirkostnadene nede.
• B
 lekkets lange tørketid (opp til
20 minutter) holder pressen i gang
og reduserer kostnadskrevende
rensesykluser.

P R O D U K S J O N P Å H Ø Y T N I V Å I E N K O M P A K T E N H E T.

Trivor 2400 er det blekkskriversystemet
på markedet idag som har det minste
fotavtrykket og den høyeste ytelsen.
Dette gjør den til en perfekt løsning
i bedrifter med begrenset gulvplass
eller de som trenger pålitelig ekstra
produksjon.

Få mer ut av hver eneste kvadratcentimenter
i produksjonslokalet ditt med press’ 51 cm
web, som leverer tosidig duplex-trykk i et
enkelt tårn. Det er seriøs produksjon uten
høye kostnader.
51 cm

U T S K R I F T E R AV H Ø Y K VA L I T E T PÅ VA N L IG PA P I R .
HD-blekk er optimalisert for å produsere skinnende kvalitet til en rekke mediatyper, inkludert rimelig, ubestrøket papir.

TRANSAKSJON

DIREKTEMARKEDSFØRING

BØKER

Arbeidsoppgaver med hvitt papir
eliminerer forhåndstrykket underlag og
muliggjør personlig tilpassede annonser.

Med bruk av data for relevante tilbud,
hjelper du markedsførere å kutte økende
portokostnader og produsere mer
målrettede utsendelser av høyere verdi.

Fleksible utskriftsløsninger gjør det enkelt
å støtte forlagenes lagerstyringsstrategier
ved synkende volumer.

Gjør deg klar for morgendagens
innovasjoner.
Trivor 2400 fortsetter vår skalerbare utviklingsstrategi med en nydesignet transportbase
og bedre tørketeknologi som sørger for god beskyttelse av din investering.
 Oppgrader fra enfarge til farge.
 Muligheter for høyere hastighet og oppløsning.
• Fortsett å utvide dine medialøsninger.
• Forbedre RIP-egenskapene.
• O ppgrader til High Fusion blekk som støtte for applikasjoner
som kataloger og magasiner.
•
•

®

Produktivitet

Media

Blekk

Fremtidig
innovasjon

Kvalitet

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
®

®

TEKNOLOGIEN
Skriverhode		
Skriverprosess 		
Dråpestørrelser 		
Oppløsning		
Skrivehastighet 		
Skrivebredde		
Anbefalt driftssyklus 		
Maksimal produktivitet
Service op skriverhode

Drop-on-demand piezoelektrisk
Enkelt tårn, enkel tosidig duplex, enfarge eller farge
3, 6, 9, 11, 13 picolitere
600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (ekstra); 360 x 600 dpi (ekstra); VHQ-modus (ekstrautstyr, kun sort/hvitt)
Opp til 551 fpm (168 mpm) farge; opp til 656 fpm (200 mpm) enfarge
Opp til 18,67" (474 mm)
4 til 35 millioner letter/A4 trykk per måned (i CMYK, 600 x 600 dpi oppløsning)
Opp til 57 millioner farge eller 68 millioner sort/hvitt letter/A4-trykk per måned
Automatisk rensing (spyling, tørking, tildekking)

BLEKK
Blekktype 			
Aqueous HD (High Density) pigmentblekk
Tilgjengelige fargekonfigureringer 1 eller 4 farger, felt oppgraderbart
PAPIR
Papiregenskaper		
Papirvekter 		
Papirbredde 		

Ubestrøket, blekkbehandlet, matt- og silkebestrøket. Andre papirtyper kan brukes, med forbehold om testing*
Fra 40 til 250 gsm, med forbehold om testing*
8" til 20" (210 mm–510 mm)

TØRKER
Tørkeegenskaper 		

44 kW maks (2 tørkere x 12 infrarøde lamper per tørker x 1,85 kW)

SKRIVERTÅRN
Dimensjoner 		
Vekt 			

11.9'L x 9.1'D x 7.6'H (3638 mm x 2772 mm x 2316 mm)
6614 lbs/3,000 kg (enfarge eller simplex), 7716 lbs/3500 kg (duplex farge)

PROGRAMVARELØSNINGER
Kontroller			
αStream Controller
Skriver dataformater		
PDF, PDF/VT 1.0, PS (ekstra), IPDS (ekstra), AFP (ekstra), Adobe APPE v4.4
Hovedfunksjoner		Innsetting av blanke sider, bannersider, strekkoder, flushlinjer, blanding av filer med bakgrunnsform/bilder, levering
av flere PDF-filer som en enkelt jobb, gjen-bestilling av skriverordre, JDF/JMF-support, hot-folder levering, kø-administrering
og utskytingsverktøy
Blekkvurderingsverktøy
Innlagt i DFE
			Standalone klient (ekstra)
CGS-Oris Plug-ins 		
Fargestyringsmodul for gjentakende fargeprofilering, linkprofiler, gjentakende spot fargestyring og innlagte profiler (ekstra)
			Blekksparingsmodul (ekstra)
DRIFTSMILJØ
Nominelt driftsmiljø 		
Optimal printkvalitet 		
Utslipp luft 		
Driftsstøy			
Varmeutslipp		
Strømforsyning 		
Verifiseringer 		

68–86°F (20–30 °C) ved 40–60% RH
73–81°F (23–27 °C) ved 50% RH
Opp til 3000 m /t
Mindre enn 78 dB
75.000 BTU (for maks. tørkerenheter ved maks. hastighet)
100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (for maks. tørkerenheter)
CE, RoHS, UL/CSA, TÜV
3

TILLEGGSUTSTYR
Ferdiggjøring 		
Andre valg			

Oppspolingsenhet, hulling, skjæring, falser, bunting eller enhver kompatibel ferdiggjøringsenhet (kan kreve testing)
Ekstra oppløsningsmodus eller hastighet, ekstra skriverhode, ekstra tykt papir

Oppløsning
(dpi)

(fpm)

Hastighet/Produktivitet
(letter ipm)
(mpm) (A4 ipm)

Antall
farger

Tosidig duplex

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

551
328
164

2405
1431
716

168
100
50

2263
1347
673

4/4

Tosidig duplex

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

1/1

Modeller

Stort format
maks 18.67" (474 mm)

Enkel motor
duplex farge
Enkel motor
duplex enfarge

Konfigurering

* Se testet medialiste.

For mer informasjon, gå til
https://www.xerox.com/no-no/digital-printing/blekkskrivere-med-lopende-mating
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