Xerox® Tape Binder
Overzicht technologie

Xerox Tape Binder
Professioneel ogende documenten
zijn nu eenvoudig te maken
®

Produceer professioneel ogende documenten,
op eenvoudige en rendabele wijze, met de
beste prestatie in zwart/wit. U kunt het nu
allemaal krijgen: de hoge snelheid en scherpe
beelden van de Xerox® Nuvera, Xerox® D Series
Copier/Printer en Xerox® D Series Printer en ook
de toegevoegde waarde en het gemak van
inline thermisch inbinden met tape.

Het al zeer uitgebreide portfolio aan inline afwerkingsopties is opnieuw
uitgebreid, nu volledig automatisch binden met tape in het arsenaal aan
opties is opgenomen. En daardoor is ook de unieke veelzijdigheid van het
Xerox® Nuvera 120/144/157 EA Digital Production System, het Xerox®
Nuvera 200/288/314 Digital Perfecting System, de Xerox® D Series
Copier/Printer en de Xerox® D Series Printer weer verder toegenomen.
De Xerox® Tape Binder voegt betere schaalbaarheid en flexibiliteit
in de afwerking toe aan deze apparaten van Xerox®, zodat u snel en
gemakkelijk vellen kunt verzamelen en inbinden om er een boek van te
maken met een professionele uitstraling.
De Xerox® Tape Binder is een modulaire accessoire Deze kan
opdrachten voor verwerking accepteren van de printer en met tape
gebonden sets in-line produceren of vellen gewoon laten passeren op
weg naar andere afwerkmodules. De kleefbandinbindeenheid bindt
A4-documenten van 15 t/m 125 vel. Tape is verkrijgbaar in de kleuren
zwart, wit en donkerblauw. Er is zelfs een tabbladoptie dus u kunt
tabbladen invoegen om hoofdstukken te definiëren in uw met tape
gebonden boeken voor eenvoudige navigatie.
Met Xerox® EA toner krijgen documenten in zwart/wit een heel ander
aanzien: een hogere resolutie, beeldvastheid en een matte afwerking
die aan offsetdrukwerk doet denken. Uw tekst, foto's, diagrammen en
grafieken zien er pico bello uit. De Xerox® Nuvera biedt ongeëvenaarde
beeldresolutie, van 4800 x 600 dpi met maar liefst 156 lpi, en de serie
Xerox® D biedt een beeldresolutie van maximaal 2400 x 2400 dpi bij
maximaal 150 lpi. In combinatie met een breed assortiment van media
kunt u hiermee een nieuw kwaliteitsniveau bereiken met al het zwart/wit
drukwerk dat u produceert. En nu biedt de Xerox® Tape Binder nog een
ander rendabel inline alternatief om opdrachten af te werken.

Xerox® Tape Binder

Voordelen van inbinden met tape:

Handig bedieningspaneel

Eenvoudig te plaatsen cassettes

Eenvoudige toegang voor
eenvoudige bediening

Er zijn legio opties voor
inbinden en afwerken

Het gebruik van de Xerox® Tape Binder is
simpel: de bedieningselementen zijn zo
gemaakt dat u de opdrachtinstellingen
kunt definiëren, de status kunt bekijken
en basishandelingen kunt verrichten op
de plaats waar u dat wilt kunnen doen:
het bedieningspanel van de Tape Binder
inbindeenheid. Het vervangen van tape
strips voor de inbindeenheid is nog nooit
zo gemakkelijk geweest, nu er eenvoudig te
plaatsen cassettes voor inbindkleefband zijn.

Voor Nuvera-producten kan de Xerox® Tape
Binder worden gebruikt met de Xerox® Basic
Finishing Modules (basisafwerkeenheden)
voor standaard nieten en stapelen, plus een
grote keuze aan afwerkmogelijkheden van
derden. Het apparaat kan in twee standen
werken: Inbinden of Overbrugging. In de
modus Inbinden voert de eenheid de afwerking
uit door vellen te verzamelen en tot boeken
te binden met de kleefband. In de modus
Overbrugging gebruikt de afwerkeenheid het
overbruggingstransport om gewoon de vellen
naar andere afwerkeenheden te leiden, voor de
uitvoering van taken als perforeren, stapelen,
vouwen, snijden, katernproductie, garenloos
binden enz.

Specificaties
Papierformaat

Modus Inbinden
216 x 279 mm met maximaal 22,86 mm tabbladen/omslagen
of A4 (210 x 297 mm) met 223 mm tabbladen/omslagen

Mediabereik
(ingebonden
met tape)

60-220 g/m² ongecoat (hoofdtekst en invoegingen)
90-220 g/m² gecoat en transparanten (alleen omslagen)
60-250 g/m² ongecoat (alleen omslagen)

Capaciteit voor
inbinden

15-125 vel/boek (75 g/m²)

Stapelcapaciteit

30 boeken (50 vel/boek: 80 g/m²) papier verwijderen mogelijk
terwijl het systeem in werking is

Snelheid

Maximaal 157 ipm

Stripcassette

100 strips/cassette

Stripkleuren

3 standaardkleuren (zwart, wit, donkerblauw)

Afmetingen

Breedte: 850 mm
Diepte: 715 mm
Hoogte: 980 mm
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• D
 e kleefbandinbindeenheid is een handig
alternatief voor documenten waarbij de
capaciteit van traditionele nieteenheden
tekort schiet. En inbinden met tape leidt tot
een mooiere en professionelere afwerking
dan nieten.
• Een voordelige oplossing voor documenten
die niet lang gebruikt zullen worden.
Inbinden met tape is perfect voor
handleidingen en boeken die binnen een
paar weken worden afgestoten of bijgewerkt
en opnieuw uitgegeven, zoals telefoon
boeken, week- of maandrapporten, syllabi
rapporten en referentiegegevens.
• Voorziet in bescherming tegen
ongeoorloofde wijzigingen. Bij sommige
bindtechnieken kunnen pagina's gemakkelijk
worden verwijderd. In het geval van inbinden
met tape blijven de ingebonden documenten
intact.
• Opdrachtherstel op setniveau. Wanneer er
een (papier) storing optreedt, voltooit de
eenheid het huidige inbindproces en begint
opnieuw bij het begin van de volgende set.
Zo wordt de integriteit van de opdracht
behouden.
• Biedt klanten met Xerox® DocuTech® een
uitgelezen kans om de serie Xerox® Nuvera®
of Xerox® D110/D125/D136 te overwegen
met een oplossing voor inbinden met tape
die zij zijn gaan waarderen.
• Te combineren met de Plockmatic
Pro30™ Booklet Maker voor nog meer
afwerkmogelijkheden.

