Η ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΠΙΕΣΤΗΡΊΩΝ
Xerox Versant
®

®

Προηγμένα. Αυτόματα. Κάνουν περισσότερα.

180 / 180 ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / 3100

Τρία πιεστήρια. Τρία επίπεδα αυτοματισμού.
Ένα μοναδικό πρότυπο για ποιότητα, ευελιξία
και αποτελέσματα.
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Με Versant , η επιτυχία έρχεται αυτόματα.
®

Ο ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ ΣΥΝΙΣΤΆ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ.

Η οικογένεια πιεστηρίων Xerox Versant φτάνει τον αυτοματισμό στο έπακρο. Απίστευτο! Θα έχετε υψηλότερη ποιότητα,
μεγαλύτερη ευχέρεια στα μέσα εκτύπωσης και προηγμένες δυνατότητες, ενώ θα δαπανάτε λιγότερο χρόνο σε περίπλοκες
και χρονοβόρες διαδικασίες βαθμονόμησης, ευθυγράμμισης και μεγάλης επιβάρυνσης εκτός γραμμής παραγωγής.
®

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

Με αυξημένους κύκλους εργασιών και τη δυνατότητα για εκτύπωση από 80 έως 100 σελίδες ανά λεπτό σε μέσα
εκτύπωσης έως 350 g/m², είστε έτοιμε για να προχωρήσετε γρήγορα. Καινοτόμες τεχνολογίες Xerox —όπως
η Integrated Registration Alignment (IRA) και η Production Accurate Registration (PAR)—παρέχουν απόλυτη
ευθυγράμμιση, ευθυγράμμιση ειδώλου στα μέσα εκτύπωσης και ομοιομορφία πυκνότητας, καθώς και άλλα
πλεονεκτήματα που βελτιώνουν την αυτοματοποιημένη παραγωγικότητα.
®

ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΕΙΔΏΛΟΥ

Εκπληκτική τεχνολογία ανάλυσης Ultra HD και τεχνολογία 10-bit που παρέχουν τέσσερις φορές περισσότερα pixel
στη σελίδα συγκριτικά με άλλα πιεστήρια. Ο γραφίτης μας EA, η τεχνολογία τήξης και η ενσωματωμένη τεχνολογία
Xerox Confident Color που χρησιμοποιεί ένα εντός γραμμής φασματοφωτόμετρο ή διάταξη πλήρους πλάτους
(FWA) συντελούν στην παροχή εξαιρετικής ποιότητας offset σε κάθε ψηφιακή εργασία.
®

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

Τα τρία πιεστήρια σας δίνουν την ευελιξία να δημιουργείτε ότι χρειάζεστε. Οι προηγμένες επιλογές τροφοδότησης
επιτρέπουν μεγαλύτερης διάρκειας εργασίες χωρίς διακοπές και περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Αποκτήστε
αξεπέραστη ευελιξία τελικής επεξεργασίας και ταξινόμησης, και εκτυπώστε τα πάντα, από φακέλους μέχρι πανό
και φυλλάδια χωρίς περιθώρια. Αναλάβετε περισσότερους τύπους εργασιών τελικής επεξεργασίας εντός γραμμής
παραγωγής χωρίς περιθώρια με όλες τις επιλογές που χρειάζεστε για ταχύτητα, αυτοματισμό και παραγωγικότητα,
όλες ενσωματωμένες. Απολαύστε την ευκολία των ισχυρών δυνατοτήτων ροής εργασιών, από αντιγραφή ή σάρωση
Walk-Up μέχρι πλήρη αυτοματισμό, με τα Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection και XMPie .
®

®

®

Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ό Τ Ε Ρ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Έ Σ Μ Α Τ Α

Με λίγα λόγια, θα είστε πιο παραγωγικοί και θα βλέπετε πραγματικά αποτελέσματα με ένα πιεστήριο Versant.
Λιγότερος χρόνος εκτός λειτουργίας, μειωμένη σπατάλη υλικών, πιο γρήγοροι χρόνοι παραγωγής και η δυνατότητα
για εκτέλεση μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών υψηλής αξίας συμβάλλουν στα καλύτερα περιθώρια και μεγαλύτερα
κέρδη. Περισσότερα αποτελέσματα που σας βοηθούν να εξελιχθείτε, στον αυτοματισμό και να κάνετε περισσότερα.
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Το πλεονέκτημα αυτοματισμού Versant

®

Είτε είστε καινούργιοι στις διευρυμένες ευκαιρίες που υποστηρίζονται από καινοτόμες
τεχνολογίες εκτύπωσης ή είστε έτοιμοι να πάτε την επιτυχημένη σας λειτουργία
εκτύπωσης στο επόμενο επίπεδο, με το Versant θα προχωρήσετε, θα αυτοματοποιήσετε
και θα κάνετε περισσότερα.
Πιεστήριο Xerox Versant 180
®

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ.

Θα αποκτήσετε άμεσο πλεονέκτημα ποιότητας και δυνατότητα για
δημιουργία εφαρμογών υψηλής αξίας. Προσελκύστε νέες επιχειρηματικές
δραστηριότητες, αυξήστε τα περιθώρια κέρδους και δημιουργήστε
εξαιρετική φήμη με εκπληκτικές εκτυπώσεις ακριβείας.
ΑΥΤΌΜΑΤΟ.

Μειώστε τη σπατάλη υλικών και μεγιστοποιήστε το χρόνο λειτουργίας με
το Simple Image Quality Adjustment (SIQA) για τέλεια ευθυγράμμιση του
εμπροσθόφυλλου με το οπισθόφυλλο με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιλέξτε
από μια ευρεία γκάμα πλήρως αυτοματοποιημένων επιλογών τελικής
επεξεργασίας εντός γραμμής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας για δημιουργία τετράγωνης δίπλωσης φυλλαδίων χωρίς
περιθώρια χωρίς παρέμβαση του χειριστή.
ΚΆΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ.

Εκτυπώστε σε κορυφαίες ταχύτητες σε μέσα εκτύπωσης βάρους
52–350 g/m² και μεγιστοποιήστε τα είδη εργασιών σας με τη δυνατότητα
για εκτύπωση σε φακέλους, πανό 26" (660 χλστ.), πολυεστερικά/συνθετικά,
ανάγλυφα, έγχρωμα, ειδικά μέσα εκτύπωσης και εκτύπωση σε διάφορα
μέσα εκτύπωσης.

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΠΙΣΩ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Με το SIQA, η τέλεια εκτύπωση είναι αυτοματοποιημένη και εύκολη.
•

Η Αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση ειδώλου στα μέσα
εκτύπωσης διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση του ειδώλου και
ευθυγράμμιση από το εμπροσθόφυλλο μέχρι το οπισθόφυλλο,
ανεξάρτητα από το μέγεθος φύλλου ή το είδος χαρτιού—
εξοικονομώντας χρόνο και αποτρέποντας τη δαπανηρή σπατάλη
υλικών εξαιτίας της λανθασμένης ευθυγράμμισης ή της
παραμόρφωσης ειδώλου.

•

Η ρύθμιση Αυτοματοποιημένης μεταφοράς ειδώλου
βελτιστοποιεί την κάλυψη γραφίτη για αξεπέραστη ποιότητα
εκτύπωσης σε κάθε μέσο εκτύπωσης, είτε είναι ομαλό,
ανάγλυφο ή μοναδικό.

•

Η ρύθμιση Αυτοματοποιημένης ομοιομορφίας πυκνότητας
παρέχει σταθερή και ομοιόμορφη κάλυψη γραφίτη στο φύλλο,
αποτρέποντας τις ξεθωριασμένες περιοχές προτού
παρουσιαστούν—διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα του
ειδώλου στη σελίδα.

Θέλω να βελτιώσω
την ποιότητα και να
παράγω περισσότερες
ψηφιακές εφαρμογές
υψηλής αξίας.
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Πιεστήριο Xerox Versant
180 με πακέτο απόδοσης
®

®

Μεγαλύτερος αυτοματισμός. Μεγαλύτερη απόδοση.
ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ.

Φτιάξτε την επιχείρησή σας και συμβαδίστε με τη ζήτηση καθώς
αυξάνεται με τον χρόνο—με εύκολη επένδυση που παρέχει περισσότερη
ισχύ και απόδοση. Πιο προηγμένος αυτοματισμός, μεγαλύτερες ταχύτητες
και ενσωματωμένοι βελτιωτές παραγωγικότητας ενισχύουν την
αποδοτικότητα και τα τελικά αποτελέσματα καθώς η επιχείρησή σας
αναπτύσσεται.
ΑΥΤΌΜΑΤΟ.

Ένας ισχυρός συνδυασμός από χειριστήρια διαδικασιών και το εργαλείο
μας Automated Color Quality Suite (ACQS) με ένα εντός γραμμής
φασματοφωτόμετρο παρέχουν πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση
χρωμάτων και την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης. Οι χειρισμοί
βαθμονόμησης περιορίζονται στην απλότητα ενός κουμπιού.
ΚΆΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ.

Ακόμα και τα πιο βαριά μέσα εκτύπωσης δεν θα σας επιβραδύνουν με το
Πακέτο απόδοσης που διαθέτουμε. Με την προηγμένη τεχνολογία τήξης
και τη δυνατότητα ονομαστικών ταχυτήτων για όλα τα μέσα εκτύπωσης
(All Stocks Rated Speed - ASRS), θα εκτυπώνετε 25% πιο γρήγορα—80
σ.α.λ. σε μέσα εκτύπωσης έως 350 g/m². Και με χαρτί μέγιστου μεγέθους
26" (660 χλστ.), θα κερδίσετε ακόμα περισσότερη ευελιξία όσον αφορά
στις εφαρμογές και στις δυνατότητες παραγωγής.

Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ό A U T O M AT E D C O L O R Q U A L I T Y S U I T E
(ACQS) ΜΕ ΕΝΤΌΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΌΜΕΤΡΟ

Το ACQS αφαιρεί τη μεταβλητότητα από την χρωματική εξίσωση
χρησιμοποιώντας ένα πλήρες φάσμα εργαλείων υλικού και
λογισμικού για τη διαχείριση χρωμάτων—συμπεριλαμβανομένου
ενός εντός γραμμής φασματοφωτόμετρου X-Rite Inline
Spectrophotometer (ILS)—για τη βαθμονόμηση, τη δημιουργία
και την επαλήθευση των προφίλ χρωμάτων αυτόματα.
®

Το ILS μειώνει τις χρονοβόρες, χειροκίνητες εργασίες συντήρησης
των χρωμάτων και μειώνει το σφάλμα του χειριστή, διασφαλίζοντας
βέλτιστη ποιότητα ειδώλου σε κάθε εργασία.

Θέλω βελτιωμένο
αυτοματισμό και
κορυφαίες ταχύτητες,
ανεξάρτητα από τα
μέσα εκτύπωσης.
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Πιεστήριο Xerox Versant 3100
Πλήρης αυτοματισμός. Μεγαλύτερη
παραγωγικότητα.
®

®

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ.

Ανταποκριθείτε στις υψηλότερες απαιτήσεις παραγωγής με την επένδυση
που σας διασφαλίζει μελλοντικά και έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου για
να παρέχει περισσότερα από αυτά που χρειάζεστε σε μια αξιόπιστη λύση
ψηφιακής εκτύπωσης. Τεχνολογίας ταχύτητας, κύκλου εργασιών και
βελτιστοποιημένες ευθυγράμμισης και βαθμονόμησης—μαζί με το
πλεονέκτημα αυτοματισμού Versant—αξιοποιήστε πλήρως τις
δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το πρωτοποριακό πιεστήριο.
ΑΥΤΌΜΑΤΟ.

Τελειοποιήσαμε τόσο τη διαδρομή χαρτιού όσο και τις εντός γραμμής
διαδικασίες μας κλειστού βρόγχου με τη διάταξη πλήρους πλάτους (FWA),
όπως μόνο η Xerox μπορεί να κάνει. Η αυτοματοποιημένη απομάκρυνση
φύλλων εμπλοκής και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι χρωμάτων σε χρόνο
εκτέλεσης συνεπάγονται λιγότερη σπατάλη υλικών και καθόλου χρόνο
εκτός λειτουργίας. Θα μειώσετε τα γενικά έξοδα χωρίς να θυσιάσετε την
ποιότητα, με πιο γρήγορους χρόνους παραγωγής ανεξάρτητα από το είδος
των μέσων εκτύπωσης ή το μέγεθος της εργασίας.
ΚΆΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ.

Εκτυπώστε σε ταχύτητες έως 100 σ.α.λ., σε διπλή όψη σε μέσα
εκτύπωσης έως 350 g/m², με τη δυνατότητα ακριβείας Production
Accurate Registration (PAR) +/- 0,5 χλστ. και σταθερή ποιότητα. Αυτή
είναι η τεχνολογία ψηφιακού πιεστηρίου στο έπακρο—και με δυνατότητα
παραγωγής στο μέγιστο βαθμό ποιότητας και απόδοσης—για
μεγαλύτερου όγκου λειτουργίες παραγωγής που θέλουν να είναι
προηγμένες, αυτοματοποιημένες και να κάνουν περισσότερα.

ΑΠΌΛΥΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Μ Ε Τ Η Δ Ι Ά Τ Α Ξ Η Π Λ Ή Ρ Ο Υ Σ Π Λ Ά Τ Ο Υ Σ ( F WA )

Οι δεκαετίας τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό που διαθέτει η Xerox
παίρνουν υπόσταση στη διάταξη πλήρους πλάτους (Full Width Array)
που διαθέτουμε. Ένας εντός γραμμής αισθητήρας ενεργοποιεί
βασικές λειτουργίες για τον πλήρη αυτοματισμό εργασιών ρύθμισης
που είναι χρονοβόρες και επιρρεπείς σε σφάλματα. Τα πάντα—από
τη ρύθμιση ενός νέου μέσου εκτύπωσης με τέλεια ευθυγράμμιση
από το εμπροσθόφυλλο μέχρι το οπισθόφυλλο, για τη βαθμονόμηση
του πιεστηρίου και τη δημιουργία ενός προφίλ προσαρμοσμένου
μέσου εκτύπωσης—γίνεται εύκολα, ολοκληρωμένα και γρήγορα.
Το πιεστήριό σας είναι έτοιμο για βέλτιστη απόδοση προτού
ξεκινήσει η εκτέλεση της εργασίας, ελαχιστοποιώντας τις δαπανηρές
διακοπές και μεγιστοποιώντας την απόδοση.

Θέλω να διασφαλίσω
μελλοντικά την
επιχείρησή μου με τα
υψηλότερα επίπεδα
ταχύτητας και όγκου.
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Είστε πιο παραγωγικοί και έχετε περισσότερες
δυνατότητες με τις επιλογές τροφοδότησης
και τελικής επεξεργασίας Versant .
®

Κάντε περισσότερα από άλλοτε εντός της γραμμής παραγωγής.
Η δυνατότητα για εργασία σε κορυφαίες ταχύτητες σε μεγάλη γκάμα μέσων
εκτύπωσης σάς βοηθά να ικανοποιείτε τις εξελισσόμενες ανάγκες των
πελατών. Τα πιεστήρια Versant χειρίζονται μια ευρεία επιλογή μέσων
εκτύπωσης, από 52 έως 350 g/m², για να μπορείτε να παράγετε μια
εντυπωσιακή γκάμα τύπων εργασιών, από έντυπα, υψηλής ποιότητας
καταλόγους και βαριές κάρτες, μέχρι εκτυπώσεις πινακίδων και πανό.
ΕΚΤΥΠΏΣΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΆ ΜΈΣΑ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΈΛΟΥΣ.

Δώστε στους πελάτες σας το πλεονέκτημα με πιο αποτελεσματικές
ταχυδρομικές καμπάνιες—συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για
εκτύπωση σε φακέλους. Γίνετε εσείς το κατάστημα ενιαίων ολοκληρωμένων
λύσεων με ειδικά μέσα εκτύπωσης, όπως ετικέτες, επαγγελματικές κάρτες,
γυαλιστερά έντυπα, ανθεκτικά συνθετικά χαρτιά, ευχετήριες κάρτες,
καρτέλες, ανάγλυφο χαρτί, πολυεστερικά χαρτιά και πολλά άλλα.

X E R O X Τ Ε Λ Ι Κ Ό Σ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ή Σ P R O D U C T I O N R E A DY
®

Οι ισχυρές επιλογές τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν τον νέο
μας ευέλικτο Τελικό επεξεργαστή Production Ready ο οποίος
χειρίζεται περισσότερες σελίδες, μεγαλύτερα μεγέθη και πιο βαριά
μέσα εκτύπωσης. Οι συνδυαζόμενες επιλογές περιλαμβάνουν τη
μονάδα εισαγωγής Xerox Inserter, τη μονάδα βασικής διάτρησης
Xerox Basic Punch και τη μονάδα ξακρίσματος διπλής όψης και
πτύχωσης Xerox Crease and Two-Sided Trimmer με εξάρτημα
εσωτερικού χώρου αποθήκευσης που διατηρούν τη γρήγορη
εκτύπωση του πιεστηρίου σας Versant . Προσθέστε τη Μονάδα
ξακρίσματος Xerox SquareFold για αυτόματη εντός γραμμής
δημιουργία τέλεια δεμένων φυλλαδίων χωρίς περιθώρια.
®

®

®

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΤΎΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΏΝ.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εργασιών—και των τύπων εργασιών—που
έρχονται στα κατάστημά σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τη μεγάλη
γκάμα λύσεων τελικής επεξεργασίας, οι οποίες μειώνουν τη χειροκίνητη
εργασία και παρέχουν εντυπωσιακά, επαγγελματικά αποτελέσματα.

®

®

®
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Η οικογένεια πιεστηρίων Xerox Versant
®

®

Προηγμένα. Αυτόματα. Κάνουν περισσότερα.

ΠΙΕΣΤΉΡΙΟ XEROX VERSANT 180
®

ΠΙΕΣΤΉΡΙΟ XEROX VERSANT 180
ΜΕ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
®

ΠΙΕΣΤΉΡΙΟ XEROX VERSANT 3100
®

Μεγαλύτερες επιδόσεις

Μεγαλύτερες επιδόσεις

Μεγαλύτερες επιδόσεις

• Ταχύτητα:

•

80 σ.α.λ. για όλα τα βάρη χαρτιού

• Ταχύτητα:

μέσα εκτύπωσης και υποστρώματα
έως και 350 g/m²

•

 λήρης ονομαστική ταχύτητα σε όλα τα μέσα
Π
εκτύπωσης και υποστρώματα έως και 350 g/m²

• Υ ποστηρίζει

•

Έως και 80K μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης,
750K κύκλος εργασιών

•

Έως και 80K μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης,
750K κύκλος εργασιών

•

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε μέσα
εκτύπωσης 350 g/m²

•

Συμπαγής φούρνος ιμάντα

•

Συμπαγής φούρνος ιμάντα

•

•

Ε ργαλείο Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

•

SIQA

Έως και 250K μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης,
1,2 Μ κύκλος εργασιών

•

Πακέτο απόδοσης, ACQS για αυτοματοποιημένο
χρώμα, εντός γραμμής φασματοφωτόμετρο,
ASRS για 25% μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης
σε μέσα εκτύπωσης έως και 350 g/m²

•

Συμπαγής φούρνος ιμάντα

•

Η διάταξη πλήρους πλάτους (FWA) αυτοματοποιεί
πλήρως τη ρύθμιση και παρέχει βέλτιστη
απόδοση

•

Α υτόματη απομάκρυνση φύλλων εμπλοκής για
τον εντοπισμό και την επίλυση εμπλοκών

έως και 80 σ.α.λ.

• Υποστηρίζει

Υψηλότερη ποιότητα ειδώλου
• 2400

x 2400 dpi Ανάλυση Ultra HD με απόδοση
επεξεργασίας ειδώλου ράστερ 10-bit

•

Βαθμονόμηση χρωμάτων εκτός γραμμής
παραγωγής

•

 μιαυτόματο εργαλείο SIQA, ευθυγράμμιση
Η
ειδώλου στα μέσα εκτύπωσης, ομοιομορφία
πυκνότητας και μεταφορά ειδώλου

•

Γραφίτης EA

•

 ειριστήρια κλειστών διαδικασιών για συνέπεια
Χ
χρωμάτων σε όλο τον αριθμό των αντιτύπων

• 2400
•

 ογισμικό Automated Color Quality Suite (ACQS)
Λ
με εντός γραμμής φασματοφωτόμετρο, με την
υποστήριξη της X-Rite

•

 μιαυτόματο εργαλείο SIQA, ευθυγράμμιση
Η
ειδώλου στα μέσα εκτύπωσης, ομοιομορφία
πυκνότητας και μεταφορά ειδώλου

Περισσότερη ευελιξία

•

Γραφίτης EA

• Υποστηρίζει

•

 ειριστήρια κλειστών διαδικασιών για συνέπεια
Χ
χρωμάτων σε όλο τον αριθμό των αντιτύπων

εκτύπωση παραγωγής καθώς
και εφαρμογές γραφείου Walk-Up (αντιγραφή
και σάρωση)

• 26"

(660 χλστ.) πολύ μακρύ φύλλο για
εκτύπωση πανό

•

Εκτύπωση φακέλων

•

Βοηθητικός εξοπλισμός τροφοδότησης
και τελικής επεξεργασίας

•  EFI™
•

Fiery DFE

Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection
®

Υψηλότερη ποιότητα ειδώλου
• 2400

x 2400 dpi Ανάλυση Ultra HD με
απόδοση επεξεργασίας ειδώλου ράστερ 10-bit

•

ACQS με διάταξη πλήρους πλάτους (FWA)

•

Π λήρως αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση
ειδώλου στα μέσα εκτύπωσης και μεταφορά
ειδώλου μέσω της διάταξης πλήρους πλάτους

•

Μονάδα ψύξης στην ταχύτητα παραγωγής

• + /-

0,5 χλστ. ευθυγράμμιση από μπροστά προς
τα πίσω μέσω της τεχνολογίας Production
Accurate Registration (PAR)

Περισσότερη ευελιξία

•

Γραφίτης EA

• Υ ποστηρίζει

•

Χειριστήρια κλειστών διαδικασιών για συνέπεια
χρωμάτων σε όλο τον αριθμό των αντιτύπων

εκτύπωση παραγωγής καθώς
και εφαρμογές γραφείου Walk-Up (αντιγραφή
και σάρωση)

• 26"

(660 χλστ.) πολύ μακρύ φύλλο για εκτύπωση
πανό

®

®

μέσα εκτύπωσης και υποστρώματα
έως και 350 g/m²

Υψηλότερη ποιότητα ειδώλου
x 2400 dpi Ανάλυση Ultra HD με απόδοση
επεξεργασίας ειδώλου ράστερ 10-bit

έως και 100 σ.α.λ.

•

Εκτύπωση φακέλων

•

Βοηθητικός εξοπλισμός τροφοδότησης
και τελικής επεξεργασίας

•

E FI Fiery DFE

•

Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection

Περισσότερη ευελιξία
•

Πιο στιβαρό πιεστήριο παραγωγής, με μεγαλύτερο
σκελετό για μεγαλύτερος όγκους

•

Εργαλείο Stock Library Manager για πιο γρήγορη
διαχείριση μέσων εκτύπωσης από το DFE

• 26"

(660 χλστ.) πολύ μακρύ φύλλο για εκτύπωση
πανό

®

•

Εκτύπωση φακέλων

•

Βοηθητικός εξοπλισμός τροφοδότησης
και τελικής επεξεργασίας

•

E FI Fiery DFE

•

Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection
®

Ποιο πιεστήριο Xerox Versant είναι το κατάλληλο για εσάς; Μάθετε περισσότερα και δείτε
τις επιλογές στον ιστότοπο www.xerox.com/versant180 ή www.xerox.com/versant3100.
®
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