
עם שיא  צועי  בי  השג 
. ו די הזרקת  של  חדש  סוג 

מדפסת מדגם Xerox® Trivor® 2400 HF להזרקת דיו



 השג רמות חדשות של ביצועים 
עם סוג חדש לגמרי של הזרקת דיו.

המדפסת מדגם Xerox® Trivor® 2400 HF להזרקת דיו משנה מהיסוד את הזרקת הדיו עם ראשי 
דיו בהיתוך גבוה. ראשי דיו מימיים שפותחו במיוחד משיגים רזולוציה חזותית מרשימה בנייר אופסט 

סטנדרטי בלי שכבת יסוד או טיפולים, הופכים עבודות חשובות למועמדים אופטימליים לעבודות 
הדפסה להזרקת דיו בנפח גדול.  

קבל את היעילות של 
הזרקת דיו עם רושם של 

איכות יוצאת מהכלל.

כות  אי על  ר   שמו

. עקבית נה  תמו

המדפסת Trivor 2400 מצרפת ראשי דיו שמשנים את 
המשחק עם טכנולוגיות מוכחות של ראשי דיו ויכולות 

אוטומציה חדשות כדי להפוך איכות תמונה ליוצאת 
מהכלל באופן עקבי.

•  פיצוי וזיהוי פתחי יציאה חסרים מזהים באופן 
אוטומטי את חוסר הימצאותם של פתחי יציאה 

ומצמצם את זה על-ידי שימוש בחרירים שנמצאים ליד.

•  מיטוב צפיפות אוטומטי מספק צבע חלק ועקבי 
בכל עמוד.

 •  טכנולוגיית פיקסלים שקופה שומרת 
על תקינות ראשי הדיו ותוחלת החיים על-ידי הפעלת 

חירור באופן רציף בלי ליצור פסולת או להשפיע על 
הגימור.

•  מהירות הדפסה ניתנת להדפסה מאפשרת לך 
להאט את הדפוס ל-10 מטר/32 רגל, בכל עת במהלך 

הדפסת עבודות בנפח גדול לבדיקה במהלך הדפסה, 
ובכך לבטל תוצאות לא רצויות. 

•  זמן פתיחה ארוך יותר עד 20 דקות מוביל לבזבוז 
מועט יותר של דיו, וזמן פעולה ארוך יותר, מרחב 

תמרון רחב יותר בניהול הדפסות בנפח גדול ומעט 
פתחי יציאה חסרים.  

•  גידול בצבע ממטב את גודל הטיפה, רזולוציה, 
מגבלות דיו ואחידות לקבלת תוצאות מלאות חיים 

בטווח רחב של חומרי הדפסה.

ר.  י י לנ רות  י ש י  הדפס 

. פים ו מצ פסט  או ר  י י נ י  מר בחו

כשאתה מדפיס ישירות על ניירות שעליהם אתה 
משתמש עבור עבודות אופסט היום, בלי ציפוי מקדים 
או טיפולי ביניים, תוכל להפחית את המורכבות בכמה 

דרכים. 

ראשי דיו בהיתוך גבוה פותחו כדי לספק פחות לחות 
לנייר, לפשט את תהליך הייבוש ולהפחית את צריכת 

האנרגיה הקשורה. ובלי הצורך בנייר מיוחד או במייבש 
נוסף, מצפה ומודולי שכבת בסיס, החיסכון שלך יעלה. 

בעוד שהחיסכון הזה ישפיע על התפעול שלך, הערך 
האמיתי של ראשי הדיו עם ההיתוך הגבוה מגיע 

מהזדמנויות חדשות: 

•  פשט את שרשרת האספקה שלך על-ידי הדפסה 
ישירות על נייר אופסט מצופה שאתה מדפיס היום.

•  העבר עבודות אופסט סטטיות עבור זמן תגובה 
מהיר.

•  הוסף התאמה אישית כדי לשפר את היעילות 
והרלוונטיות.

 •  הדפס בנפח גבוה עבודות צבע דיגיטליות 
בחיסכון גדול יותר.

 ביצועים גבוהים 
במגוון חומרי הדפסה

 לא נדרש 
ציפוי ביניים

מאט

משי/סאטן

מאט למחצה

אופסט רגיל

מבריק

מטופל בהזרקה

. מרהיבה ו מתקדמת  להדפסה  ל  רגי ר  י י נ ך  הפו

 ראשי דיו בהיתוך גבוה מאפשרים לך להשיג איכות מרהיבה בחומרי הדפסה אופסט מצופים יומיומיים. בקלות. 
בעזרת גורם 'וואו' שלא ניתן היה להשיג בעבר בהזרקת דיו, ראשי דיו אלו מאפשרים להעביר יישומים רבי-ערך 

למדפסת מדגם Trivor 2400 בלי להקריב את האיכות.

אופסט מצופה

לא מצופה

עלות נמוכהתחזוקה מופחתת

פחות חומרהאספקת נייר פשוטה



חזקים  ו הים  ו גב עים  ו צ בי עם   מדפסת 

. יה י בתעש תר  ו בי ן  הקט דל  הגו עם 

המדפסת Trivor® 2400 היא המערכת עם הביצועים 
הגבוהים ביותר להזרקת דיו בהדפסות בנפח גבוה ובגודל 

קטן והופכת את עצמה לתוספת המושלמת לחנויות עם 
שטח מוגבל או לאלו שנדרשת להם עבודות נוספות 

ומהימנות בנפח גדול.

חסוך באנרגיה בעזרת טכנולוגיית ייבוש יעילה במיוחד ונצל טוב 
יותר את שטח הייצור שלך הודות לרשת של 20 אינץ' שמספקת 
הדפסת up-2  דו-צדדית בתצורת Tower אחת שמציעה עוצמת 

הדפסה ידידותית לסביבה בלי תקורה גבוהה. 

20 אינץ'

דואר ישיר

השימוש בנתונים כדי לקדם הצעות רלוונטיות עוזר לך לעזור 
לאנשי השיווק לטפל בעלויות הדואר המתגברות ולהפיק דיוור 

ממוקד מאוד ובעל ערך.

ספרים צבעוניים

פתרונות הדפסה גמישים שמקלים עליך להשיג איכות 
גבוהה עבור עבודות עשירות בתמונות תוך שמירה על 

אסטרטגיות ניהול המלאי של המוציאים לאור בעידן של 
נפחים יורדים.

קטלוגים

תמונות והעברת הודעות מותאמות אישית בהתאם 
לרכישות קודמות מגבירות שיעורי תגובה ומקדמות מכירות 

מקוונות ובחנות עבור קמעונאים. 

 היכנס לתחום הזרקת דיו
 בהזנה רציפה בביטחון.

 המדפסת Trivor 2400 עם דיו בהיתוך גבוה מאפשרת לך לקבל עבודה חדשה תוך איזון

 אופסט קיים ועבודות דיגיטליות עם גיליון חיתוך, והכל בהדפסה יחידה. ספק את כולם באיכות 
יוצאת מהכלל, ביעילות ובחסכון. 

בנוסף, Trivor 2400 ממשיכה את אסטרטגיית פיתוח הזרקת הדיו המדרגית שלנו בגודל 
קומפקטי שהופכת את הכניסה שלך לתחום הזרקת דיו הן קלה והן נוחה. המערכת מיועדת 

להתאים לחדשנות המתחדשת שלנו בתחום הדיו, חומרי ההדפסה וההדמיה כך שתוכל לבנות 
עליה במהלך הזמן, ובכך היא מבטיחה שתמיד תהיה מוכן למה שיגיע.

פרודוקטיביות

דיו

איכות

חומרי הדפסה

חדשנות 
עתידית

 . פים ו מצ הדפסה  י  מר בחו פסט  או - ית דמו כות  אי

ראשי דיו עם היתוך גבוה ממטבים כדי להפיק עבודות עשירות בתמונות עם חומרי נייר מצופים של אופסט. 



טכנולוגיה

פייזואלקטרי עם טיפות לפי דרישה הזרקת דיו   
תצורת Tower אחת, הדפסת up-2  דו-צדדית בצבע תהליך הדפסה   

pL 9 ,6 ,3 נפחי טיפה   
 1.200 x 600 dpi  ; 600 x 600 dpi רזולוציית הדפסה  

לא מצופה: עד 328 רגל לדקה )100 מטרים לדקה( מהירות הדפסה   
מצופה: עד 250 רגל לדקה )76 מטרים לדקה(    

עד 18.67 אינץ' )474 מ"מ( וחב הדפסה   
) 600 x 600 dpi רזולוציה של ,CMYK -לחודש )ב letter/A4 4-25 מיליון הדפסות בגודל מחזור פעילות מומלץ	 

עד 30 מיליון הדפסות בגודל של letter/A4 לחודש מחזור פעילות מרבי  
ניקוי ראש אוטומטי )ניקוי, ניגוב, כיסוי( מתן שירות לראש  

דיו

דיו מימי עם פיגמנט בהיתוך גבוה סוגי דיו זמינים   
ארבעה צבעים, הדפסה דו-צדדית או חד-צדדית תצורות    

ניירות

אופסט מצופה: מאט, משי, מבריק; לא מצופה: רגיל, מטופל בהזרקה. סוגי ניירות אחרים עשויים להתאים, בכפוף לבדיקה*  מאפייני נייר    
מ-60 עד ל-250 ג'/מ"ר כפוף לבדיקה* משקל הנייר    

13 אינץ' עד 20 אינץ' )330 מ"מ-510 מ"מ( רוחב נייר    

מייבש

) 1.85 kW  x מנורות אינפרה-אדום לכל מייבש x 18 67  מקסימלי )2 מייבשים kW מאפייני מייבש   

TOWER להדפסה
11.9 אינץ' אורך  x  9.1 אינץ' עומק  x  7.6 אינץ' גובה )3.638 מ"מ x  2.772 מ"מ x  2.316 מ"מ( ממדים    

6614 ליברות/3,000 קילוגרם )חד-צדדי(, 7716 ליברות/3.500 קילוגרמים )דו-צדדי( משקל    

פתרונות ממשק תוכנה

αStream בקר בקר   
Adobe APPE v4.4 ,)אפשרות( AFP ,)אפשרות( IPDS ,)אפשרות( PS  ,PDF/VT 1.0 , PDF תבניות נתונים של המדפסת 

הכנסת דפים ריקים, עמודי כרזה, בר-קודים, קווים לרוחב, מיזוג קבצים עם טופס רקע/תמונות, שליחה של   תכונות עיקריות  
כמה קובצי PDF כעבודה יחידה, סידור מחדש של סדר הדפסות, תמיכה ב-JDF/JMF, שליחת תיקיות חמות, ניהול תורים של עבודות      

וכלי קומפוזיציה    
 DFE מוטבע בלקוח  כלי להערכת דיו   

עצמאי )אפשרות(    
מודול ניהול צבעים עבור יצירת פרופיל צבע איטרטיבי, פרופילים לקישור התקן, ניהול צבעי ספוט איטרטיבי ופרופילים      CGS-Oris תוספי 

מוטבעים )אפשרות(    
מודול חיסכון בדיו )אפשרות(    

סביבת הפעלה

C° 20-30 ב-40-60% לחות יחסית מצבי הפעלה נומינלי   
C° 23-27 ב-50% לחות יחסית איכות הדפסה אופטימלית	  

עד ל-3,000 מטר מעוקב / לשעה אוויר פליטה    
פחות מ-78 דציבלים רעש בפעולה   

BTU 92.000  )למכלולי מייבש מרביים במהירות מקסימלית( פלט חום    
 125 A ,  50 A + 400-480 V  , 100-240 V אספקת חשמל   

TÜV  ,UL / CSA  ,RoHS  ,CE אישורים    

אפשרויות )פנה אלינו לקבלת אפשרויות זמינות אחרות(

התרה/גלילה, חירור, ניקוב, חיתוך, קיפול, ערימה או כל התקן גימור תואם אחר.  גימור    
התקנים מסוימים עשויים לדרוש בדיקה ואימות.    

מדפסת מדגם Xerox® Trivor® 2400 HF להזרקת דיו

xerox.com/inkjet לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת 

Xerox Corporation 2019© . כל הזכויות שמורות.  ®Xerox ו- ®Trivor הם סימני מחקר של 
BR26994  T24BR-035E   11/19  .בארה"ב ו/או במדינות אחרות Xerox Corporation

* מתייחס לרשימת חומרי הדפסה שנבדקו.

מנוע בודד 
להדפסה צבעונית 

דו-צדדית
)מצופה

מנוע בודד להדפסה 
צבעונית דו-צדדית 

)לא מצופה(

600  x 600
 1200 x 600

600  x 600
 1200 x 600

1090  250
716  164

1090  250
716  164

1024  76
673  50

1024  76
673  50

דגמים

up-2 דו-צדדי

up-2 דו-צדדי

הדפסות גדולות
מקסימום 18.67 אינץ' )474 מ"מ(

רזולוציהתצורה
)dpi(

מקסימום מהירות/פרודוקטיביות
)תמונות לדקה   )fpm( 
)Letter בגודל  

)תמונות לדקה   )mpm(
)A4 בגודל  


