
Uppnå högsta prestanda 
utan extra ansträngning.
Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press



Ta verksamheten till nya höjder.
Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press kombinerar en grund av beprövad 
bildbehandlingsteknik med nya innovationer som levererar nästa nivå när det gäller 
prestanda för 51 cm kontinuerlig matning – dessutom i ett extremt kompakt format  
som gör det enklare än någonsin att leva upp till krävande serviceavtal.

Balansera kostnad, 
kvalitet och 
produktivitet i ett 
enda flexibelt system.

B I B E H Å L L  J Ä M N  B I L D K VA L I T E T.

Trivor 2400 kombinerar beprövad  
färg- och utskriftshuvudsteknik med nya 
automationsfunktioner som ser till att 
bildkvaliteten är hög och jämn. Tillsammans 
är de här teknikerna en garanti för att 
du kan ägna mindre tid åt att underhålla 
pressen och mer tid åt att köra den.

• Detektering och kompensation av 
saknade strålar upptäcker automatiskt 
om vissa strålar saknas och minimerar 
effekten av det genom att använda 
munstyckena intill.

• Automatisk densitetsoptimering 
ger jämna och enhetliga färger på hela 
sidan.

• Ren bildpunktsteknik underhåller 
skrivhuvudena och maximerar deras 
livslängd genom att kontinuerligt 
aktivera munstyckena utan att det leder 
till bortfall eller påverkar resultatet.

• Anpassningsbar utskriftshastighet 
gör att du när som helst kan bromsa 
pressen till en meter per minut under 
en produktionskörning för att inspektera 
pressen och undvika oönskade resultat.

F Ö R VA N D L A  VA N L I G T  PA P P E R 
T I L L  E X K L U S I VA  U T S K R I F T E R .

High Density-färg (HD) ger enastående 
kvalitet på många olika medier, bland 
annat vanligt offsetpapper, behandlat 
bläckstrålepapper och matt, bestruket 
bläckstrålematerial. 

•   HD-färger är optimerade för att 
ge ett utökad färgspektrum på vanligt, 
obestruket papper för att minimera 
papperskostnaden.

•    Färgens långa arbetstid (upp till 
20 minuter) håller igång pressen 
och minimerar kostsamma 
rengöringscykler.

U P P N Å  H Ö G S TA  P R E S TA N D A .

Tack vare den höga arbetstakten hos Trivor 
2400 får du maximal kapacitet på minimalt 
utrymme, vilket gör detta till klassens mest 
robusta arbetshäst. En rad nya innovationer 
utnyttjar varje centimeter optimalt, så att 
du kan möta de mest krävande deadlines 
i dina serviceavtal.

•  Över 2400 fullfärgsbilder per minut 
med hastigheter upp till 168 meter per 
minut.

•  Över 2850 svartvita bilder per minut 
med hastigheter upp till 200 meter per 
minut.

L E V E R E R A  D A G E N S 
T I L L Ä M P N I N G A R  I  E N 
T I L L F Ö R L I T L I G  L Ö S N I N G .

Minimera de kompromisser om kostnad, 
bildkvalitet och produktivitet som 
du hade tvingats acceptera med ett 
standardiserat system. Tack vare den 
inbyggda flexibiliteten hos Trivor 2400 kan 
du optimera attribut på jobbasis och välja 
exempelvis upplösning, droppstorlek och 
presshastighet – så att du kan möta dagens 
tuffa krav från kunderna. Och med pressens 
utökade medieutbud kan du dessutom köra 
värdefulla tillämpningar samtidigt som drar 
nytta av den prisvärda bläckstråletekniken.

VÄLJ UPPLÖSNING:

VÄLJ PRESSHASTIGHET:

VÄLJ DROPPSTORLEK PER FÄRG:

656, 551, 328, och 164  
fot per minut 

200, 168, 100 och 50  
meter per minut

1200 x 600 dpi

360 x 600 dpi

VHQ-läge

600 x 600 dpi



TRANSAKTIONSDOKUMENT

Med arbetsflöden baserade på vitt 
papper behöver du inte förtrycka mallar, 
utan kan anpassa kontoutdrag och lägga 
till reklam. 

BÖCKER

Med flexibla utskriftslösningar kan 
du enkelt leverera utifrån förlagens 
lagerhanteringsstrategier när volymerna 
minskar.

DIREKTREKLAM

Genom att använda data för att ta fram 
relevanta erbjudanden kan du hjälpa 
marknadsföringsavdelningen att hantera 
ökade portokostnader och producera mer 
riktade och värdefulla utskick.

Gör dig redo för morgondagens 
innovationer.
Trivor 2400 är nästa steg i vår skalbara utvecklingsstrategi med en nydesignad 
transportbas och förbättrad torkenhetsteknik som säkerställer att din investering 
är maximalt skyddad.

•   Uppgradera från svartvitt till färg.
•   Lägg till hastighets- och upplösningstillval.
•    Fortsätt att utöka ditt medieutbud.
•    Utöka RIP-funktionerna.
•    Uppgradera till Xerox® High Fusion Ink för att stödja 

tillämpningar som kataloger och tidskrifter.

U T S K R I F T E R  AV  H Ö G  K VA L I T E T  PÅ  VA N L I G T  K O P I E R I N G S PA P P E R . 
High Density-färgerna är optimerade för att ge livfull kvalitet på många olika medier, inklusive prisvärt, obestruket kopieringspapper. 

P R O D U K T I O N  PÅ  N Ä S TA  N I VÅ  I  E X T R A  K O M PA K T  F O R M AT. 

Trivor 2400 är den produktionspress 
med bläckstrålesystem på marknaden 
som idag erbjuder högst produktivitet 
på minst yta, vilket gör att den passar 
perfekt till tryckerier med liten golvyta 
eller företag som behöver extra, tillförlitlig 
produktion. 

Få ut mer av varje kvadratmeter 
produktionsyta med pressens 51 cm system, 
som ger 2 sidor per ark dubbelsidigt i ett 
enda torn. Imponerande produktion utan 
överväldigande kostnader.

51 cm

Medier
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Produktivitet
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TEKNIK
Utskriftshuvuden  Piezo-elektriska bläckstrålehuvuden med behovsstyrd droppapplicering (DOD)
Utskriftsprocess  Tornkonstruktion med singlepass-teknik för två sidor per ark dubbelsidigt, svartvitt eller färg
Droppstorlekar  3, 6, 9, 11, 13 pikoliter
Utskriftsupplösning  600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (tillval); 360 x 600 dpi (tillval); VHQ-läge (tillval, endast svartvitt)
Utskriftshastighet  Upp till 168 meter/minut i färg, upp till 200 meter/minuter i svartvitt
Utskriftsbredd  Upp till 18,67 tum (474 mm)
Rekommenderad  
utskriftsvolym  4–35 miljoner Letter/A4-sidor per månad (CMYK, 600 x 600 dpi upplösning)
Maximalt antal  
sidor per månad  Upp till 57 miljoner Letter/A4-sidor per månad i färg eller 68 miljoner sidor i svartvitt
Underhåll av utskriftshuvuden Automatisk rengöring (rensning, avtorkning, täckning)

FÄRG
Färgtyp   Vattenbaserad HD-färg med hög täckning
Tillgängliga  
färgkonfigurationer  1 eller 4 färger, kan uppgraderas på plats

PAPPER
Pappersegenskaper   Obestruket, behandlat bläckstrålepapper, matt bläckstrålepapper och bestruket siden. Andra papper kan vara lämpliga, 

måste testas* 
Pappersvikter  Från 40 till 250 g/m2, måste testas*
Pappersbredd   8–20 tum (210–510 mm)

TORKENHET
Torkenhetens egenskaper Max. 44 kW (2 torkenheter x 12 infraröda lampor per torkenhet x 1,85 kW)

SKRIVARTORN
Mått    3638 mm × 2772 mm × 2316 mm (L x D x H)
Vikt    3000 kg (svartvitt eller enkelsidigt), 3500 kg (dubbelsidig färg)

PROGRAMVARULÖSNINGAR
Styrenhet   αStream-styrenhet
Utskriftsformat  PDF, PDF/VT 1.0, PS (tillval), IPDS (tillval), AFP (tillval), Adobe APPE v4.4
Huvudfunktioner   Inbladning av blanka sidor, banderollsidor, streckkoder, raka linjer, sammanslagning av filer med bakgrundsformulär/

bilder, beställning av flera PDF-filer som ett jobb, ombeställning av utskriftsorder, JDF/JMF-stöd, jobbeställning via 
bevakningsmappar, jobbköhantering och utskjutningsverktyg

Färgberäkningsverktyg Inbäddat i den fristående DFE-klienten (tillval)
CGS-Oris-insticksprogram   Färghanteringsmodul för återkommande färgprofilering, länkar till profiler, återkommande Spot On-färghantering 

och inbäddade profiler (tillval)
   Färgbesparingsmodul (tillval)

DRIFTMILJÖ

Nominella driftförhållanden  20–30 °C vid 40–60 % relativ luftfuktighet
Optimal utskriftskvalitet  23–27 °C vid 50 % relativ luftfuktighet
Luftutsläpp  Upp till 3 000 m3/h
Bullernivå   Mindre än 78 dB
Värmeavgivning  75 000 BTU (avser max. torkenhetsanordning och max. hastighet)
Strömförsörjning   100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (för max. torkenhetsanordning)
Certifikat    CE, RoHS, UL/CSA, TÜV

TILLVAL
Efterbehandling  Tillbakaspolning, hålning, beskärning, bigning, sortering samt alla kompatibla efterbehandlingsenheter (kan kräva tester)
Övriga tillval  Extra upplösningsläge eller hastighet, extra utskriftshuvud, sats för extra tjocka medier

* Se listan över testade medier.

En utskrifts-
motor, dubbel-
sidigt färg

En utskrifts-
motor, dubbel-
sidigt svartvitt

Två sidor per 
ark dubbelsidigt

Två sidor per 
ark dubbelsidigt

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

360 x 600
600 x 600
1200 x 600
VHQ

551 2405
328 1431
164 716

656 2863
656 2863
328 1431
328 1431

4/4

1/1

168 2263
100 1347
50 673

200 2694 
200 2694
100 1347
100 1347

Modeller Stor utskrift
max 18,67tum (474 mm)

Konfiguration UpplÖsning
(dpi)

Hastighet/produktivitet
(fot/ (Letter  
min)  bilder/min)

(meter/ (A4 bilder/ 
min) min)

Antal 
fÄrger


