The Xerox Versant
Baskı Makineleri Ailesi
®

®

Geliştirin. Otomatikleştirin. Daha Fazlasını Yapın.
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Üç baskı makinesi. Üç otomasyon
seviyesi. Kalite, çok yönlülük
ve sonuçlar için tek bir standart.
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Versant ile başarı otomatiktir.
®

DA H A FA ZL A OTOM A S YO N DA H A I Y I SO NU ÇL A R K A Z A N DIR IR .

Xerox Versant Ailesi Baskı Makineleri otomasyonu son noktaya getiriyor. İnanılmaz şekilde, karmaşık
ve zaman tüketen kalibrasyon, hizalama ve yüksek masraflı çevrimdışı işlemlerle daha az zaman harcarken
daha yüksek kalite, daha büyük ortam genişliği ve gelişmiş yetenekler elde edeceksiniz.
®

DA H A FA ZL A PERFO RM A NS

Artan görev döngüleri ve 350 g/m 'ye kadar stoklarda dakikada 80 - 100 sayfa yazma yeteneği ile hızlı
çalışmaya hazırsınız. Yenilikçi Xerox teknolojileri—Integrated Registration Alignment (IRA) ve Production
Accurate Registration (PAR) gibi teknolojileri referans kayıt, görüntü-ortam hizalama ve yoğunluk tekdüzeliği
ve diğer otomatik üretkenlik artırıcı avantajlar sunar.
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®

DA H A FA ZL A G ÖRÜN T Ü K A L I T ESI

Göz alıcı Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit teknoloji diğer baskı makinelerine göre bir sayfada dört kat
daha fazla piksel sunar. EA Toner, ısıtma teknolojisi ve dahili Xerox ConfidentColor Teknolojisi bir hat
içi spektrofotometre ya da Tam Genişlik Dizilimi kullanarak her dijital işte olağanüstü ofset kalitesi sunar.
®

DA H A FA ZL A ÇO K YÖN LÜLÜK

Üç Versant baskı makinesi ihtiyacınıza göre seçim esnekliği sağlar. Gelişmiş besleme seçenekleri daha uzun,
kesintisiz çalışmalar ve daha uzun çalışma süresi sağlar. Rakipsiz sonlandırma ve istifleme esnekliği elde edin
ve zarflardan afişlere ve tam taşma kitapçıklara kadar her şeyi yazdırın. Hız, otomasyon ve üretkenlik için
ihtiyaç duyduğunuz tüm seçenekler ile marj dostu hat içi sonlandırma işlerinde daha fazla tür elde edin.
Xerox FreeFlow Dijital İş Akışı Koleksiyonu ve XMPie ile walkup kopyalama ya da taramadan tam
otomasyona kadar güçlü iş akışı olasılıklarının kolaylığından yararlanın.
®

®

®

D A H A F A Z L A S O N U Ç

Kısacası, bir Versant baskı makinesi ile daha üretken olacak ve gerçek sonuçlar göreceksiniz. Daha az
çalışmama zamanı, daha az atık, daha hızlı geri dönüş süreleri ve çok çeşitli yüksek değerli uygulamalar
çalıştırabilme yeteneği daha iyi marjlar ve daha yüksek karlar sağlar. Geliştirmenize, otomatikleştirmenize
ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak daha fazla sonuç.
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Versant Otomasyon Avantajı
®

İster yenilikçi baskı teknolojileri ile desteklenen genişletilmiş fırsatlar için yeni
olun ister başarılı baskı operasyonunuzu sonraki seviyeye çıkarmaya hazır olun,
Versant ile geliştirecek, otomatikleştirecek ve daha fazlasını yapacaksınız.
Xerox Versant 180 Baskı Makinesi
®

GELIŞTIRIN.

Anında kalite avantajı ve yüksek değerli uygulamalar yaratma
yeteneği elde edeceksiniz. Yeni işler bağlayın, marjları artırın
ve göz alıcı, doğru çıkış sunan mükemmellik ile tanının.
O T O M AT I K L E Ş T I R I N .

Atıkları azaltır ve bir düğmeye dokunarak mükemmel önden arkaya
kayıt için Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA) ile maksimum çalışma
süresi sağlar. Tam taşma oluşturma, kare katlama kitapçıklar gibi
operatör müdahalesi gerektirmeyen çok çeşitli tam otomatik hat
içi sonlandırma seçeneklerinden seçim yapın.

B A S I T G Ö R Ü N T Ü K A L I T E S I N I D ÜZ E LT M E ( S I Q A )

DA H A FA Z L A SINI YA PIN .

SIQA ile mükemmel çıktı otomatik ve kolaydır.

52–350 g/m arasındaki stok ağırlıklarına yazdırın ve iş türlerinizi
zarflar, 26" (660 mm) afişler, polyester/sentetik, dokulu, renkli, özel
ortam ve karışık-stok yazdırma ile en üst düzeye çıkarın.
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ÖN

GERİ

•

Otomatik Görüntü-Ortam Hizalama, yaprak boyutu ya
da ortam türü fark etmeksizin mükemmel görüntü hizalaması
ve önden arkaya kayıt sağlar; zaman kazandırır ve yanlış kayıt
ya da görüntü çarpıklığına bağlı maliyetli atıkları önler.

•

Otomatik Görüntü Aktarma Ayarı, her stokta, pürüzsüz, dokulu
ya da benzersiz olması fark etmeksizin rakipsiz kalitede yazdırma
için toner kapsamını optimize eder.

•

Otomatik Yoğunluk Homojenliği Ayarı, yaprak boyunca tutarlı
ve homojen toner kapsamı iletir, soluk bölgeleri oluşmadan
önce önler, görüntü bütünlüğünü tüm sayfada korur.

Kaliteyi geliştirmek
ve daha yüksek değerli
dijital uygulamalar
üretmek istiyorum.
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Xerox Versant 180 Baskı
Makinesi ve Performans Paketi
®

®

Dahan fazla otomasyon. Daha fazla performans.
GELIŞTIRIN.

İşinizi kurun ve daha da fazla güç ve performans sunan kolay
yatırımlar ile zaman içinde artan talebi karşılayın. Daha fazla
gelişmiş otomasyon, daha yüksek hızlar ve dahili üretkenlik
geliştiriciler, verimliliği ve taban çizgisi sonuçlarını işinizi
büyürken destekler.
O T O M AT I K L E Ş T I R I N .

İşlem kontrolleri ile Automated Color Quality Suite (ACQS)
yazılımımızın bir hat içi spektrofotometre ile güçlü bir kombinasyonu
tam otomatik renk yönetimi ve mümkün olan en yüksek baskı kalitesini
sunar. Kalibrasyon işlemleri basmalı düğme basitliğine indirgendi.

AU T O M AT E D C O L O R Q UA L I T Y S UI T E ( A C Q S ) V E H AT
İÇI SPEK T ROFOTOME T RE

ACQS, renk profillerini otomatik olarak kalibre etmek, oluşturmak
ve doğrulamak için bir X-Rite hat içi spektrofotometre (ILS) gibi
renk yönetimi donanım ve yazılım araçlarının tümünü kullanarak
çeşitliliği renk denkleminden çıkarır.
®

DA H A FA Z L A SINI YA PIN .

En ağır stoklar bile Performans Paketimiz ile sizi yavaşlatmaz.
Gelişmiş Isıtma Teknolojisi ve Tüm Stoklarda Nominal Hız (ASRS)
özelliklerimiz ile %25 daha hızlı yazdıracaksınız; 350 g/m 'ye kadar
stoklarda 80 say/dk. Ve maksimum 26" (660 mm) kağıt boyutu ile
uygulamalar ve üretim yetenekleri açısından daha fazla esneklik
elde edersiniz.
2

ILS zaman tüketen manuel renk koruma görevlerini ve
operatör hatasını azaltır, her işte optimum görüntü kalitesi
sağlar.

Gelişmiş otomasyon
ve stoktan bağımsız
yüksek hızlar
istiyorum.
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Xerox Versant 3100 Baskı Makinesi
Tam otomasyon. Daha fazla üretkenlik.
®

®

GELIŞTIRIN.

Bir ağır dijital baskı çözümünde ihtiyaç duyduğunuz şeyleri iletmek
için tepeden tırnağa tasarlanan geleceğe dönük yatırım ile en
yüksek üretim taleplerini karşılayın. Hız, görev döngüsü ve optimize
edilmiş hizalama ve kalibrasyon teknolojileri (Versant otomasyon
avantajının yanında), bu çığır açan baskı makinesi ile tam
potansiyeline erişiyor.
O T O M AT I K L E Ş T I R I N .

Hem kağıt yolu hem de hat içi, kapalı döngü işlemler yalnızca
Xerox'ta bulabileceğiniz Tam Genişlik Dizilimi (FWA) ile
mükemmelleştirilmiştir. Otomatik yaprak temizleme ve otomatik
çalışma zamanı renk kontrolleri daha az atık ve sıfır çalışmama
zamanı anlamına gelir. Kaliteden ödün vermeden, daha hızlı dönüş
süreleri ile ortam türü ya da iş boyutu fark etmeksizin genel giderleri
azaltacaksınız.
DA H A FA Z L A SINI YA PIN .

100 say/dk'ya varan hızlarda, 350 g/m 'ye kadar stoklar üzerine,
hassas Production Accurate Registration (PAR) ile +/- 0,5 mm
ve tutarlı kalitede çift taraflı yazdırın. Bu ürün, dijital baskı makinesi
teknolojisinde son noktayı temsil eder ve gelişmek, otomatik hale
gelmek ve daha fazlasını yapmak isteyen daha yüksek hacimli
üretim işlemleri için üst düzey kalite ve verimde üretim yapabilir.
2

TA M G E N I ŞL I K DI Z I L IMI I L E ÜS T ÜN
OTOMA SYON VE ÇALIŞMA SÜRESI

On yılların Xerox mühendislik bilgi birikimi Tam Genişlik
Dizilimi ile meyvesini veriyor. Bir hat içi sensör, zaman tüketen
ve hataya eğilimli kurulum görevlerini otomatikleştirmeye
yönelik önemli işlevleri etkinleştirir. Mükemmel bir önden
arkaya kayıt ile yeni bir stok kurmaktan baskı makinesini
kalibre etmek ve özel bir stok profili yaratmaya kadar her
şey kolay, entegre ve hızlı. Baskı makineniz iş çalışmaya
başlamadan önce optimum performans için hazırdır, maliyetli
kesintileri en aza indirir ve performansı en üst düzeye çıkarır.

İşimi en yüksek
hızlar ve kapasite
ile geleceğe dönük
kılmak istiyorum.
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Versant besleme ve sonlandırma
seçenekleri ile daha yaratıcı
ve yeteneklisiniz.
®

Her zamankinden daha fazla hat içi işlem yapın.
Çok daha çeşitli stoklarda yüksek hızlarda çalışması sayesinde
gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder. Versant baskı
makineleri 52 - 350 g/m arasında çok çeşitli ortam ile çalışabilir, yani
broşürler, yüksek kaliteli kataloglar ve ağır kartlardan tabela ve afiş
baskılarına kadar etkileyici bir aralıkta iş türleri üretebilir.
2

ÖZ E L O R TA M A V E Z A R F L A R A YA Z DIR IN .

Müşterilerinize, zarflara yazdırma da dahil daha etkili doğrudan
posta kampanyaları ile avantaj sağlayın. Etiketler, kartvizitler,
parlak broşürler, dayanıklı sentetik kağıtlar, tebrik kartları, sekmeler,
kabartma, polyesterler vb. uzman ortamlar ile her çözümü sunan bir
mağaza kurun.
DIĞER S EÇEN EK L ER . DA H A FA ZL A IŞ T ÜRÜ.

İşletmenize gelen işlerin sayısı -ve iş türleri- arttıkça, manuel
işçiliği azaltan ve öne çıkan profesyonel sonuçlar sunan çok çeşitli
sonlandırma seçeneklerinden sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

XEROX ÜRETIME HA ZIR SONL ANDIRICI
®

Sağlam sonlandırma seçenekleri arasında, daha büyük
boyutlarda ve daha yüksek ağırlıklarda daha fazla sayfa alan
çok yönlü yeni Üretime Hazır Sonlandırıcı yer alır. Karıştırma
ve eşleştirme seçenekleri arasında Xerox Inserter, Xerox
Temel Delgi ve Xerox Kırma ve İki Taraflı Kırpıcı ve Versant
baskı makinesinin hızlı yazdırmasını sağlamak için bir tampon
bellek bileşeni yer alır. Tam taşma, mükemmel cilt görünümlü
kitapçıkları kitapçıklar hat içi otomatik olarak üretmek için
Xerox SquareFold Kırpıcı ekleyin.
®

®

®

®

®

®
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Xerox Versant Ailesi Baskı Makineleri
®

®

Geliştirin. Otomatikleştirin. Daha Fazlasını Yapın.

XEROX VERSANT 180 BASKI
MAKINESI
®

Daha Fazla Performans
•

80 say/dk'ya varan hızlar

• 350

XEROX VERSANT 180 BASKI
M AKINESI VE PERFORM ANS PAKE T I
®

XEROX VERSANT 3100 BASKI
MAKINESI
®

Daha Fazla Performans

Daha Fazla Performans

• Tüm

kağıt ağırlıkları için 80 say/dk

• 100

g/m 'ye kadar tüm stoklarda ve alt
tabakalarda tam nominal hız

• 350

80K AMPV'ye kadar, 750K Görev Döngüsü

•

say/dk'ya varan hızlar

g/m 'ye kadar stokları ve alt tabakaları
destekler

g/m 'ye kadar stokları ve alt tabakaları
destekler

• 350

•

80K AMPV'ye kadar, 750K Görev Döngüsü

•

•

Kompakt Isıtıcı Bant

•

Kompakt Isıtıcı Bant

• 250K

•

B asit Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA)

•

SIQA

•

•

Performans Paketi, otomatik renk için ACQS,
Hat İçi Spektrofotometre, 350 g/m 'ye kadar
stoklarda %25 daha hızlı yazdırma için ASRS
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• 2400

x 2400 dpi Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit
RIP işlem

•

Çevrimdışı Renk Kalibrasyonu
 arı otomatik SIQA, görüntü-ortam hizalama,
Y
yoğunluk tekdüzeliği ve görüntü aktarımı

•

Emülsiyon Toplamalı (EA) Toner

•

B askı çalışması boyunca renk tutarlılığı için kapalı
döngü işlem kontrolleri

Daha Fazla Çok Yönlülük
•

Üretim yazdırmayı, yanı sıra walkup ofis
uygulamalarını (kopyalama ve tarama) destekler

•

Afiş yazdırma için 26" (660 mm) ekstra
uzun yaprak

• Zarfa
•

Fiery DFE
®

X erox FreeFlow Dijital İş Akışı Koleksiyonu
®

Otomatik Çift Taraflı 350 g/m stoklar
2

AMPV'ye kadar, 1,2M Görev Döngüsü

Kompakt Isıtıcı Bant
Genişlik Dizilimi, kurulumu tam
otomatikleştirir ve optimum performans sunar

•

O tomatik Yaprak Temizleme ile sıkışmaları bulma
ve giderme

Daha Fazla Görüntü Kalitesi
• 2400

x 2400 dpi Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit
RIP işlem

•

 utomated Color Quality Suite (ACQS) programı
A
ve X-Rite tarafından güçlendirilmiş Hat İçi
Spektrofotometre

•

 arı otomatik SIQA, görüntü-ortam hizalama,
Y
yoğunluk tekdüzeliği ve görüntü aktarımı

•

Emülsiyon Toplamalı (EA) Toner

•

 askı çalışması boyunca renk tutarlılığı için kapalı
B
döngü işlem kontrolleri

Daha Fazla Çok Yönlülük
•

 retim yazdırmayı, yanı sıra walkup ofis
Ü
uygulamalarını (kopyalama ve tarama) destekler

•

Afiş yazdırma için 26" (660 mm) ekstra
uzun yaprak

Besleme ve Son İşlem seçenekleri

•  EFI™
•

yazdırma

2

• Tam

2

Daha Fazla Görüntü Kalitesi

•

2

®

• Zarfa
•

yazdırma

Daha Fazla Görüntü Kalitesi
• 2400

x 2400 dpi Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit
RIP işlem

•

Genişlik Dizilimi aracılığıyla tam otomatik
görüntü-ortam hizalama, yoğunluk tekdüzeliği
ve görüntü aktarımı

•

Üretim Hızında Soğutma Modülü

•

P roduction Accurate Registration (PAR)
teknolojisi aracılığıyla +/- 0,5 mm önden
arkaya kayıt

•

Emülsiyon Toplamalı (EA) Toner

•

Baskı çalışması boyunca renk tutarlılığı için
kapalı döngü işlem kontrolleri

Daha Fazla Çok Yönlülük
•


Daha
sağlam üretim baskı makinesi, daha büyük
hacimler için daha geniş çerçeve

•

 FE'den daha hızlı ortam yönetimi için Stok
D
Kitaplık Yöneticisi

•

Afiş yazdırma için 26" (660 mm) ekstra uzun
yaprak

B esleme ve Son İşlem seçenekleri

•

E FI Fiery DFE

•

X erox FreeFlow Dijital İş Akışı Koleksiyonu

ACQS ve Tam Genişlik Dizilimi

• Tam

®

• Zarfa
•

yazdırma

B esleme ve Son İşlem seçenekleri

•

E FI Fiery DFE

•

X erox FreeFlow Dijital İş Akışı Koleksiyonu
®

Hangi Xerox Versant Baskı Makinesi sizin için doğrusu? www.xerox.com/versant180
ya da www.xerox.com/versant3100 adreslerinde daha fazlasını öğrenin ve seçenekleri keşfedin.
®

©2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır Xerox®, FreeFlow®, SquareFold® ve Versant®, Xerox Corporation'ın Amerika
Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. XMPie® is bir Xerox Şirketi olan XMPie'nin bir ticari markasıdır.
09/19 PN03720 BR27315 V18BR-014C

