Atinja o má ximo
desempenho com um
novo tipo de jato de tinta.
Xerox Trivor 2400 HF Inkjet Press
®
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Atinja novos níveis de desempenho
com um jato de tinta totalmente novo.
A Impressora Jato de Tinta Xerox Trivor 2400 HF está a revolucionar o mercado
com tintas de Elevada Fusão. Estas tintas aquosas com uma fórmula especial,
conseguem uma fantástica resolução visual mesmo em papel offset comum,
sem primários nem tratamentos, transformando trabalhos de elevado valor
ótimas oportunidades para produção em jato de tinta.
®

®

Obtenha a eficiência
do jato de tinta com
o impacto de uma
qualidade excecional.
SEM NECESSIDADE
DE REVESTIMENTO INTERMÉDIO

Menos hardware

Baixo
custo

Abastecimento de papel
Simplificado

Manutenção
Reduzida

ELEVADO DESEMPENHO
VARIEDADE DE SUPORTES

OFFSET COM REVESTIMENTO
Mate

Semi Mate

Seda/Cetim

Com brilho

SEM REVESTIMENTO
Offset comum

Tratado para
jato de tinta

T R A N S F O R M E P A P E L C O M U M E M F A N TÁ S T I C A S I M P R E S S Õ E S
D E E L E VA D O VA L O R .
Com as Tintas de Alta Fusão obtenha uma qualidade fantástica em suporte offset
revestido comum. Facilmente. Anteriormente, não conseguia maravilhar os seus clientes
com o jato de tinta. Agora, com estas tintas, pode migrar aplicações de elevado valor
para a impressora Trivor 2400 sem sacrificar a qualidade.
I M P R E S S Ã O D I R E TA E M P A P E L .
EM SUPORTES REVESTIDOS
O F F S E T.
Quando pode imprimir diretamente no
papel que usa atualmente nos trabalhos
offset - sem tratamento intermédio nem
coberturas - pode reduzir a complexidade
de várias formas.
As Tintas de Alta Fusão foram criadas
para deixar o papel menos húmido,
simplificando o processo de secagem
e reduzindo o consumo de energia
relacionado com este. Sem a necessidade
de papel especial nem de módulos de
secagem extra, revestimento e primário,
aquilo que economiza será cada vez mais.
Embora essas economias tenham impacto
nas suas operações, o verdadeiro valor das
Tintas de Alta Fusão tem a ver com novas
oportunidades:
• Simplifica a sua cadeia
de fornecimento imprimindo
diretamente no papel offset com
revestimento que utiliza atualmente.
• Migra trabalhos fixos offset para
um mais rápido tempo de execução.
• Adiciona personalização
para aumentar a eficácia e a relevância.
• E xecuta um elevado volume
de trabalhos digitais a cores mais
rentavelmente.

MANTENHA UMA CONSISTENTE
QUALIDADE DE IMAGEM.
A Trivor 2400 utiliza tintas inovadoras
com tecnologias comprovadas de cabeça
de impressão e novas capacidades
de automatização, tornando a qualidade
de imagem consistentemente excelente.
• Deteção e compensação do jato de
tinta em falta detecta automaticamente
a ocorrência de jatos em falta e reduz
o seu aspeto ativando os jatos vizinhos.
• Otimização automática da densidade
proporciona uma cor suave e consistente
em todas as páginas.
• Tecnologia de pixel limpo mantém
a saúde e a longevidade da cabeça
de impressão, fazendo funcionar
continuamente os jatos sem criar
resíduos nem ter impacto na finalização.
• Velocidade de impressão ajustável
permite-lhe reduzir a velocidade da
impressora até 10m/32 pés em qualquer
altura durante uma tiragem, para
que possa inspecionar a impressora
eliminando resultados inesperados.
• Maior tempo de abertura até
20 minutos resulta em menos tinta
desperdiçada, mais tempo de operação,
mais margem de manobra na gestão
da produção e menos jatos em falta.
• Color Hike optimiza a dimensão da
gota, a resolução, os limites de tinta
e a uniformidade, para obter resultados
mais vibrantes num mais vasto leque
de suportes.

A LT O D E S E M P E N H O E R O B U S T E Z N A M E N O R
DIMENSÃO E XISTENTE NO MERC ADO.
O Trivor 2400 é o sistema de jato de
tinta de produção atualmente existente no
mercado, com o mais elevado desempenho
numa pequena dimensão, o que o torna ideal
para lojas com espaço limitado ou para os
que precisam de produção adicional e fiável.
®

Poupe energia com a tecnologia de secagem
altamente eficiente e tire mais partido de cada
centímetro quadrado de espaço de produção com
uma tela de 20 pol. que oferece impressão duplex
em 2 páginas numa única torre, proporcionando
capacidade de produção amiga do ambiente
sem grande utilização de mão de obra.
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QUALIDADE SEMELHANTE A OFFSE T EM SUPORTES COM REVESTIMENTO.
As tintas de Alta Fusão são otimizadas para produzir trabalhos ricos em imagens sobre papel offset com revestimento.

CORREIO DIRETO

CATÁLOGOS

LIVROS A CORES

A utilização de dados para orientar ofertas
relevantes, permite-lhe ajudar os profissionais
de marketing a enfrentarem o aumento dos
custos postais e a produzirem peças de correio
mais direcionadas e com maior valor.

Mensagens e imagens personalizadas com
base em compras anteriores, aumentam
os índices de resposta e resultam em vendas
online e nas lojas.

As soluções de impressão flexíveis ajudam-no
a obter elevada qualidade em trabalhos ricos
em imagens ao mesmo tempo que suporta
as estratégias de gestão de inventário dos
editores face ao declínio dos volumes.

Entre com confiança no jato de
tinta em alimentação contínua
A Trivor 2400 com Tinta de Alta Fusão permite-lhe aceitar novos trabalhos
enquanto equilibra os trabalhos existentes em offset e folha solta, tudo
numa única impressora. Crie todos os trabalhos com uma fantástica
qualidade, eficiência e economia.
Para além disso, a Trivor 2400 continua a nossa estratégia de
desenvolvimento escalável em jato de tinta, numa dimensão compacta
que facilita e torna acessível a sua entrada no mercado do jato de tinta.
O sistema foi desenhado para se adaptar às nossas contínuas inovações
em tinta, suportes e imagem, permitindo-lhe crescer ao longo do tempo
com a garantia de que estará sempre preparado para o futuro.

Produtividade
Tintas
Qualidade

Suporte de
impressão
Inovação
futura
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TECNOLOGIA
Jato de tinta			
Processo de impressão 		
Volumes da gota 			
Resoluções de impressão 		
Velocidade de impressão 		
				
Largura de impressão			
Ciclo de trabalho recomendado		
Ciclo de trabalho máximo		
Manutenção da cabeça 		

Piezoelétrica “drop-on-demand”
uma única torre, duplex 2 numa página numa única passagem, a cores
3, 6, 9 pL
600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
sem revestimento: até 100 metros por minuto (328 pés por minuto)
Com revestimento: até 76 metros por minuto (250 pés por minuto)
até 474 mm (18,67")
4-25 milhões de impressões A4/letter por mês (em CMYK, resolução de 600 x 600 dpi)
até 30 milhões de impressões A4/letter por mês
Limpeza automática das cabeças (purga, limpeza, fecho)

TINTAS
Tipos de tinta disponíveis		
Configurações 			

Tinta pigmentada aquosa de alta fusão
4 cores, simplex ou duplex

PAPEL
Características do papel		Offset com revestimento: mate, sedoso, brilhante; Sem revestimento: comum, tratado para jato de tinta
Podem ser utilizados outros papeis, sujeitos a teste*
Gramagem do papel			
De 60 a 250 g/m sujeitos a teste*
Largura do papel 			
330 mm–510 mm (13" a 20")
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SECADOR
Características do secador 		

67 kW máx (2 secadores x 18 lâmpadas infra-vermelhos por secador x 1,85 kW)

TORRE DE IMPRESSÃO
Dimensões			
Peso				

111,9'C x 9,1'P x 7,6'A 3 638 mm x 2 772 mm x 2 316 mm)
3 000 kg/6 614 lb (simplex), 3 500 kg/7 716 lb (duplex)

SOLUÇÕES DE INTERFACE DO SOFTWARE
Controlador			 Controlador αStream
Formatos de impressão de dados
PDF, PDF/VT 1.0, PS (opcional), IPDS (opcional), AFP (opcional), Adobe APPE v4.4
Principais funcionalidades 		Inserção de páginas em branco, páginas de identificação, códigos de barras, linhas de descarga, fusão de
ficheiros com formulários de fundo/imagens, submissão de vários ficheiros PDF como um único trabalho,
reordenamento da ordem de impressão, suporte
JDF/JMF, submissão de pasta ativa (hot folder), gestão da fila de trabalhos e ferramentas de imposição
Ferramenta de Estimativa de Tinta
Integrada no DFE
				cliente isolado (opção)
Plug-insCGS-Oris 			Módulo de Gestão de Cor para perfis de cor interativos, perfis de link do equipamento, gestão interativa de spot
color e perfis integrados (opção)
				
Módulo de poupança de tinta (opcional)
AMBIENTE DE OPERAÇÃO
Condições de operação indicadas
Condições de operação ideais		
Saída de ar			
Ruído da operação 			
Saída de calor			
Alimentação de energia 		
Certificações 			

68-86°F (20-30°C) a 40–60% HR
73-81°F (23-27°C) a 50% HR
até 3 000 m /h
Inferior a 78 dB
92 000 BTU (com o máximo dos secadores à velocidade máxima)
100–240 V, 50 A + 400-480 V, 125 A
CE, RoHS, UL/CSA, TÜV
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OPÇÕES (CONTACTE-NOS PARA CONHECER MAIS OPÇÕES DISPONÍVEIS)
Finalização 			Enrolar/Desenrolar, Perfurar, Corte, Dobra, Empilhamento ou qualquer outro dispositivo de finalização compatível.
				
Alguns equipamentos podem necessitar de teste e validação.

MODELOS

Motor Simples
Cor Duplex
(SEM REVESTIMENTO)
Motor simples
cor duplex
(COM REVESTIMENTO)

IMPRESSÕES DE
GRANDES FORMATOS

CONFIGURAÇÃO

máx 18,67" (474 mm)
Duplex 2 numa página

Duplex 2 numa página

* consulte a lista de suportes de impressão testados.

Para obter mais informações, visite xerox.com/inkjet
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RESOLUÇÃO

VELOCIDADE/PRODUTIVIDADE MÁXIMA

(dpi)

(fpm)

(letter ipm)

(mpm)

(A4 ipm)

600 x 600
1200 x 600

328
164

1431
716

100
50

1347
673

600 x 600
1200 x 600

250
164

1090
716

76
50

1024
673

