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Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
®

®

Εκτινάξτε την επιχείρησή σας σε νέα ύψη.
Το Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press συνδυάζει μια βάση δοκιμασμένων τεχνολογιών
εκτύπωσης με νέες καινοτομίες για να προσφέρει υψηλό επίπεδο στην απόδοση συνεχούς
τροφοδοσίας 51 cm—και όλα αυτά με πολύ μικρές διαστάσεις, καθιστώντας πιο εύκολο
από ποτέ να ικανοποιείτε απαιτητικές συμφωνίες παροχής υπηρεσιών (SLA).
®

®

Εξισορροπείστε το
κόστος, την ποιότητα και
την παραγωγικότητα με
ένα ευέλικτο σύστημα.
ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΑΝΆΛΥΣΗ:
ΕΠΙ Τ Ύ ΧΕ Τ Ε ΚΟΡΥΦΑ Ί Α Α ΠΌΔΟΣΗ.

360 x 600 dpi

600 x 600 dpi

Η αυξημένη ταχύτητα του πιεστηρίου Trivor 2400
παρέχει μέγιστες δυνατότητες σε με ελάχιστες
διαστάσεις, καθιστώντας το πιεστήριο αυτό
το πιο ισχυρό μηχάνημα στο μέγεθός του. Νέες
καινοτομίες βελτιστοποιούν κάθε τετραγωνικό
μέτρο ώστε να μπορείτε να ικανοποιείτε αξιόπιστα
απαιτητικές προθεσμίες που επιβάλλουν
οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (SLA).
• Π ερισσότερες από 2.400 αποτυπώσεις

τετραχρωμίας ανά λεπτό με ταχύτητες έως
και 551 πόδια/168 μέτρα ανά λεπτό.
1200 x 600 dpi

Λειτουργία VHQ

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΈΓΕΘΟΣ ΣΤΑΓΌΝΑΣ
ΑΝΑ ΧΡΩΜΑ:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΠΙΕΣΤΗΡΊΟΥ:

656, 551, 328 και 164
πόδια ανά λεπτό

200, 168, 100 και 50

• Π ερισσότερες από 2.850 ασπρόμαυρες

αποτυπώσεις ανά λεπτό με ταχύτητες έως
και 665 πόδια/200 μέτρα ανά λεπτό.
Π Α ΡΑ Δ Ώ Σ Τ Ε Σ Ύ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ ΕΦΑ ΡΜΟ Γ Έ Σ
ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΆ .
Ελαχιστοποιήστε τους συμβιβασμούς σε κόστος,
ποιότητα ειδώλου και παραγωγικότητα που θα
υποχρεωνόσαστε να κάνετε διαφορετικά με ένα
σύστημα για κάθε είδους εργασία. Η ευελιξία που
είναι ενσωματωμένη στο πιεστήριο Trivor 2400
σάς επιτρέπει να βελτιστοποιείτε τις ιδιότητες
σε μια βάση ανά εργασία με επιλογές ανάλυσης,
μεγέθους σταγόνας και μεταβαλλόμενων
ταχυτήτων του πιεστηρίου ώστε να ικανοποιείτε
τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ενώ, το εκτεταμένο
εύρος μέσων εκτύπωσης του πιεστηρίου καθιστά
δυνατή την εκτέλεση εφαρμογών μεγαλύτερης
αξίας ενώ εκμεταλλεύεστε την ελκυστική
οικονομία της εκτύπωσης ψεκασμού.

μέτρα ανά λεπτό

Δ Ι ΑΤ Η Ρ Ή Σ Τ Ε Σ ΤΑ Θ Ε Ρ Η
Π Ο Ι Ό Τ Η ΤΑ Ε Ι Δ Ώ Λ Ο Υ.
Το πιεστήριο Trivor 2400 συνδυάζει
δοκιμασμένες τεχνολογίες μελανιών και κεφαλών
εκτύπωσης με νέες δυνατότητες αυτοματισμού
που καθιστούν την ποιότητα ειδώλου που

παρέχει εξαιρετική κάθε φορά. Μαζί, αυτές οι
τεχνολογίες εξασφαλίζουν ότι δαπανάτε λιγότερο
χρόνο για τη συντήρηση του πιεστηρίου ενώ έχετε
περισσότερο χρόνο λειτουργίας.
• Η ανίχνευση ελλιπούς ψεκασμού, εντοπίζει
αυτόματα την εμφάνιση ελλιπών ψεκασμών
και ελαχιστοποιεί την εμφάνισή τους
εφαρμόζοντας ψεκασμό από γειτονικά
ακροφύσια.
• Η αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση
πυκνότητας παρέχει ομαλό, ακριβές χρώμα
σε κάθε σελίδα.
• Η τεχνολογία καθαρών pixel διατηρεί την
σωστή λειτουργία των κεφαλών εκτύπωσης
με τη συνεχή χρήση των ακροφυσίων χωρίς
να δημιουργούνται υπολείμματα ή να
επηρεάζεται αρνητικά η τελική επεξεργασία.
• Η ρυθμιζόμενη ταχύτητα εκτύπωσης σάς
επιτρέπει να επιβραδύνετε το πιεστήριο στο
1 μέτρο ανά λεπτό όποτε θέλετε στη διάρκεια
μιας εκτύπωσης παραγωγής για έλεγχο επί
του πιεστηρίου, εξαλείφοντας έτσι τα μη
αναμενόμενα αποτελέσματα.
Μ Ε ΤΑΤ Ρ Έ Ψ Τ Ε Τ Ο Α Π Λ Ό Χ Α Ρ Τ Ί Σ Ε
Ε Κ Τ Υ Π Ώ Σ Ε Ι Σ Υ Ψ Η Λ Ή Σ Π Ο Ι Ό Τ Η ΤΑ Σ .
Τα μελάνια Υψηλής πυκνότητας (HD) παρέχουν
εκπληκτική ποιότητα σε ένα εύρος υλικών
εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων απλών
μέσων εκτύπωσης offset, μέσων χειρισμού
ψεκασμού και μέσων με επίστρωση ματ για
ψεκασμό.
• Τ
 α μελάνια HD είναι βελτιστοποιημένα ώστε
να επιτυγχάνουν μια εκτεταμένη γκάμα
χρωμάτων σε απλά χαρτιά, χωρίς επίστρωση
ώστε να διατηρείται χαμηλό το κόστος χαρτιού.
• Ο μεγάλος χρόνος παραμονής ανοιχτών
κεφαλών (έως και 20 λεπτά) διατηρεί το
πιεστήριο σε λειτουργία, ελαχιστοποιώντας
τους δαπανηρούς κύκλους εκκαθάρισης.

Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Ή Ε Π Ό Μ Ε Ν Ο Υ Ε Π Ι Π Έ Δ Ο Υ Σ Ε Έ Ν Α Π Ο ΛΎ Μ Ι Κ Ρ Ό Ε Μ Β Α Δ Ό Ν .

Το πιεστήριο Trivor 2400 είναι το σύστημα
ψεκασμού παραγωγής, μικρού όγκου και εμβαδού
με τη μεγαλύτερη απόδοση στην αγορά σήμερα,
γεγονός που το καθιστά ιδανικό για καταστήματα
με περιορισμένο χώρο ή για εκείνα που
χρειάζονται πρόσθετη, αξιόπιστη παραγωγή.

Αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε τετραγωνικό
εκατοστό του χώρου παραγωγής σας με το
ρολό χαρτιού 51 cm του πιεστηρίου, το οποίο
προσφέρει εκτύπωση διπλής όψης 2 σελίδων
ανα όψη με ένα μοναδικό πύργο εκτύπωσης.
Πρόκειται για σημαντική παραγωγή χωρίς
σημαντική επιβάρυνση.

51 cm

Ε Κ Τ Ύ Π Ω Σ Η Υ Ψ Η Λ Ή Σ Π Ο Ι Ό Τ Η ΤΑ Σ Σ Ε Α Π Λ Ό Χ Α Ρ Τ Ί .
Τα μελάνια Υψηλής πυκνότητας είναι βελτιστοποιημένα να παράγουν ζωηρή, φωτεινή ποιότητα σε ένα μεγάλο εύρος μέσων εκτύπωσης,
συμπεριλαμβανομένων απλών μέσων εκτύπωσης χωρίς επίστρωση, χαμηλού κόστους.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

DIRECT MARKETING

ΒΙΒΛΊΑ

Οι ροές εργασίας λευκού χαρτιού
εξαλείφουν τα προεκτυπωμένα υλικά και
επιτρέπουν ευκαιρίες εξατομικευμένης
διαφήμισης σε αναλυτικές καταστάσεις
λογαριασμών κτλ.

Η χρήση δεδομένων για τη δημιουργία
εξατομικευμένων προσφορών βοηθά τους
υπεύθυνους προώθησης στην αγορά να
αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα ταχυδρομικά
τέλη και να παράγουν πιο στοχευμένα έντυπα
μεγαλύτερης αξίας.

Οι ευέλικτες λύσεις εκτύπωσης
διευκολύνουν την υποστήριξη των
στρατηγικών διαχείρισης αποθέματος
των εκδοτών με μικρότερους όγκους.

Ετοιμαστείτε για τις μελλοντικές καινοτομίες.
Το πιεστήριο Trivor 2400 συνεχίζει την κλιμακούμενη στρατηγική ανάπτυξης που
εφαρμόζουμε με μια πρόσφατα σχεδιασμένη βάση μεταφοράς και βελτιωμένη τεχνολογία
στεγνωτήρων που εξασφαλίζει ότι απολαμβάνετε τη μέγιστη προστασία της επένδυσής σας.
•  Αναβάθμιση από ασπρόμαυρη σε έγχρωμη εκτύπωση.
•  Προσθήκη επιλογών ταχύτητας και ανάλυσης.
• Συνεχής επέκταση του εύρους μέσων εκτύπωσης.
• Β ελτίωση των δυνατοτήτων RIP.
• Αναβάθμιση σε Μελάνι High Fusion Xerox® για την υποστήριξη

εφαρμογών, όπως κατάλογοι και περιοδικά.

Παραγωγικότητα

Μέσα εκτύπωσης

Μελάνια

Μελλοντκή
καινοτομία

Ποιότητα

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
®

®

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Κεφαλές εκτύπωσης		
Πιεζοηλεκτρικά σταγονίδια κατά ζήτηση
Διαδικασία εκτύπωσης		
Μονού πύργου, μονού περάσματος, 2 σελίδες Α4 ανα όψη, διπλής όψης, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη
Όγκοι σταγόνων		
3, 6, 9, 11, 13 pL
Αναλύσεις εκτύπωσης		
600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (επιλογή); 360 x 600 dpi (επιλογή); λειτουργία VHQ (επιλογή, μόνο ασπρόμαυρη)
Ταχύτητα εκτύπωσης		
Έως και 551 fpm (168 mpm) έγχρωμη; έως και 656 fpm (200 mpm) ασπρόμαυρη
Πλάτος εκτύπωσης		
Έως και 18,67" (474 mm)
Συνιστώμενος κύκλος εργασίας
4–35 εκατομμύρια όψεις letter/A4 ανά μήνα (σε CMYK, ανάλυση 600 x 600 dpi)
Μέγιστος κύκλος εργασίας		Έως και 57 εκατομμύρια έγχρωμες αποτυπώσεις ή 68 εκατομμύρια ασπρόμαυρες αποτυπώσεις
letter/A4 ανά μήνα
Σύντήρηση κεφαλών		
Αυτοματοποιημένος καθαρισμός κεφαλών (εκκαθάριση, σκούπισμα, ολοκλήρωση)
ΜΕΛΆΝΙΑ
Τύπος μελανιών		
Διαθέισιμες διαμορφώσεις χρωμάτων

Υδαρές χρωστικό μελάνι HD (Υψηλής πυκνότητας)
1 ή 4 χρώματα, με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου

ΧΑΡΤΙΆ
Χαρακτηριστικά χαρτιού		Χωρίς επίστρωση, με επεξεργασία ψεκασμού, ματ για ψεκασμό και με silk επίστρωση.
Ενδέχεται να είναι κατάλληλα και άλλα χαρτιά, με δοκιμή*
Βάρος χαρτιού		
Από 40 έως 250 gsm με δοκιμή*
Πλάτος χαρτιού		
8" έως 20" (210 mm–510 mm)
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ
Χαρακτηριστικά στεγνωτηρίου

44 kW μέγ. (2 στεγνωτήρων x 12 λαμπτήρες υπέρυθρων ανά στεγνωτήριο x 1,85 kW)

ΣΤΉΛΗ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Διαστάσεις		
Βάρος		

11,9'Μ x 9,1'Β x 7,6'Υ (3.638 mm x 2.772 mm x 2.316 mm)
6614 lbs/3.000 kg (ασπρόμαυρο ή μονής εκτύπωσης), 7716 lbs/3.500 kg (διπλής όψης, έγχρωμο)

ΛΎΣΕΙΣ ΔΙΕΠΑΦΉΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
Ελεγκτής		
Ελεγκτής αStream
Μορφές δεδομένων εκτυπωτή
PDF, PDF/VT 1.0, PS (επιλογή), IPDS (επιλογή), AFP (επιλογή), Adobe APPE v4.4
Βασικές λειτουργίες		Εισαγωγή κενών σελίδων, σελίδες banner, γραμμωτοί κώδικες, γραμμές flush, συγχώνευση αρχείων με
φόρμα/είδωλα φόντου, υποβολή πολλαπλών αρχείων PDF ως μία μοναδική εργασία, αναταξινόμηση σειράς
εκτύπωσης, υποστήριξη JDF/JMF, υποβολή hot folder, διαχείριση ουράς εργασιών και εργαλεία ένθεσης
Εργαλείο μέτρησης εκτίμησης μελανιού
Ενσωματωμένο σε DFE
		
Αυτόνομο πρόγραμμα-πελάτης (επιλογή)
Πρόσθετα CGS-Oris		Μονάδα διαχείρισης χρώματος για επαναλαμβανόμενη δημιουργία προφίλ χρώματος, προφίλ σύνδεσης
συσκευών, επαναλαμβανόμενη διαχείριση πλακάτων χρωμάτων και ενσωματωμένα προφίλ (επιλογή)
		
Μονάδα εξοικονόμησης μελανιού (επιλογή)
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας
Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης
Εξάτμιση		
Θόρυβος λειτουργίας		
Έξοδος θερμότητας		
Παροχή ενέργειας		
Πιστοποιήσεις		

68–86 °F (20–30 °C) σε 40–60% RH (σχετική υγρασία)
73–81 °F (23–27 °C) σε 50% RH (σχετική υγρασία)
Έως και 3.000 m3/h
Λιγότερο από 78 dB
75.000 BTU (για μέγιστους μηχανισμούς στεγνωτηρίων στη μέγιστη ταχύτητα)
100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (για μέγιστους μηχανισμούς στεγνωτηρίων)
CE, RoHS, UL/CSA, TÜV

ΒΟΗΘΗΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Τελική επεξεργασία		Μονάδα επανάληψης τυλίγματος, Διατρητικό, Μονάδα κοπής, Μονάδα δίπλωσης, Μονάδα στοίβαξης
ή οποιαδήποτε συμβατή συσκευή τελικής επεξεργασίας (ενδέχεται να απαιτεί δοκιμή)
Άλλες επιλογές		
Πρόσθετη λειτουργία ανάλυσης ή ταχύτητα, πρόσθετη κεφαλή εκτύπωσης, κιτ για βαρύ χαρτί
Μοντέλα

Μεγάλη αποτύπωση

Μοναδικός
μηχανισμός,
διπλής όψης,
έγχρωμος
Μοναδικός
μηχανισμός,
διπλής όψης,
ασπρόμαυρος

Διαμόρφωση

Ανάλυση

Ταχύτητα/Παραγωγικότητα

Αριθμός
χρωμάτων

(dpi)

(fpm)

(letter ipm)

(mpm)

(A4 ipm)

2 σελίδες Α4 ανά
όψη διπλής όψης

360 x 600
600 x 600
1200 x 600

551
328
164

2405
1431
716

168
100
50

2263
1347
673

4/4

2 σελίδες Α4 ανά
όψη διπλής όψης

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

μέγ. 18,67" (474 mm)

* Ανατρέξτε στη λίστα με τα υλικά εκτύπωσης που έχουν ελεγχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://www.xerox.com/el-gr/digital-printing/continuous-feed-inkjet-presses
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