Xerox Production inkjetmaskiner
®

Lettilgængelig og brugervenlig inkjet.
Tror du, at produktion med inkjet er udenfor din rækkevidde? Så tro om igen. Forskellen
mellem højvolumen xerografiske trykenheder og offset er nu blevet udlignet med en innovativ
serie inkjetmaskiner fra Xerox. Hver maskine er designet til at give dig flere valgmuligheder
for at kunne imødekomme nye krav - og til konkurrencedygtige omkostninger.

Xerografiske små oplag
med gentagne eller variabel
print efter behov.

Inkjetudskrivning
Suveræn præstation og konkurrencedygtig
udskrivning af store, tilpassede
printproduktioner.

Offsettryk
Højvolumen, længerevarende
statisk udskriftsfremstilling.

TRANSAKTION

BØGER/PUBLIKATIONER

OMKOSTNINGER

Udskriv kvitteringer
og tilbud på hvidt
papir

Udvikl systemer til
registreringsstyring

Tilpas
omkostningerne
effektivt med
hvidt papir

Reducer post- og
papiromkostninger
med målrettet
indhold

Optimer kørsel
og reducer
fremstillingstrin

VÆRDI

Den langsigtede prognose for inkjet volumen er enorm. Xerox' systemer giver dig mulighed for at udskrive
på en bred vifte af medier til en række forskellige applikationer, så muligheden for at reducere omkostningerne
og øge merværdien er større end nogensinde før.

Opret bedre
relationer med
forbedret
kommunikation

Fremstil i korrekt
mængde for at
afbalancere udbud
og efterspørgsel

Personlig
kommunikation
giver større respons

Tilføj tilpasning
for at sikre højere
svarfrekvens

Tilføj tilpasning
for at sikre højere
svarfrekvens

Gennemsnitlige A4-tryk per måned*

4 – 35
millioner
4 – 35
millioner

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
(sort/hvid)
®

DIRECT MAIL

U U

®

4 – 25
millioner

Xerox Trivor 2400 HF Inkjet Press
®

1,5 – 5
millioner

Xerox Rialto 900 MP Inkjet Press

750.000 – 3
millioner

Xerox Baltoro HF Inkjet Press

®

®

®

TM

U = Optimeret til ubestrøget medier
C = Optimeret til bestrøget medier

*Driftscyklus kan være større

KOMMUNIKATION

U U

®

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (farve)
®

KATALOGER

®

CC

UU

CC

UU

U U

Vi gør det nemt at bruge den
transformerende effekt af inkjet.
Alle vores inkjet-løsninger
er designet til at maksimere
operationel effektivitet, samtidig
med at de hjælper dig med at
tilføre materiel værdi. Vores
trykmaskiner gør det nemt at
komme i gang og bruge inkjet
takket være unikke attributter:

Mindste
størrelse

Papir du
bruger i dag

Fleksible og
skalerbare løsninger

Xerox Rialto 900 MP Inkjet Press

Xerox Baltoro HF Inkjet Press
®

Automatiseret
billedkvalitet

®

TM

®

Alsidigheden af afskårne ark, både bestrøget
og ubestrøget, og alle fordelene ved inkjet-tryk
samt en fantastisk 1200 x 1200 dpi kvalitet.

Produktiviteten af kontinuerlig fremføring
Inkjet med den operationelle enkelhed af
arkskåren digital produktion.

FULD FARVE på bestrøget og ubestrøget papir:

FULDFARVE på ubestrøget papir af arkskåren
digital produktion.

Ark-fremført inkjet

Rulle til afskæringsark

Hastighed: Op til 300 tryk med A4-format
per minut

Hastighed: Op til 64 meter/min;
431 tryk med A4-format per minut

Opløsning: Ægte High Definition 1200 x 1200 dpi

Opløsning: 600 x 600 dpi, 2 bit

Medieformater: Min. 177,8 mm x 254 mm;
maks.: 364 mm x 520 mm

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press
(sort/hvid)
®

®

Medieformater: Min. 210 mm bred;
maks.: 250 mm bred

Xerox Trivor 2400 HD Inkjet Press (farve)
®

®

Xerox Trivor 2400 HF Inkjet Press
®

®

Maks. 20" tommers webhastighed for
meget produktiv monotryk, skalerbar
platformarkitektur giver en let vej til farve.

Maksimal kapacitet i minimal størrelse - den
perfekte balance mellem omkostninger, kvalitet
og produktivitet i et fleksibelt 20" websystem.

20" webudskrivning, der leverer offsetlignende kvalitet på traditionelle offsetbelagte
medier uden brug af primere, præcoating eller
anden behandling.

MONOKROM på ubestrøget papir:

FULDFARVE på ubestrøget papir:

FULDFARVE på bestrøget papir:

Rulle-fremført kontinuerlig fremføring

Rulle-fremført kontinuerlig fremføring

Rulle-fremført kontinuerlig fremføring

Hastighed: Op til 200 meter/min;
2694 tryk med A4-format per minut

Hastighed: Op til 168 meter/min;
2405 tryk med A4-format per minut

Hastighed: Op til 76 meter/min;
1024 tryk med A4-format per minut

Opløsning: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (tilbehør);
360 x 600 dpi (tilbehør); VHQ-tilstand (tilbehør)

Opløsning: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (tilbehør);
360 x 600 dpi (tilbehør)

Opløsning: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi

Medieformater: 510 mm web-bredde; 474 mm
udskrivningsbredde

Medieformater: 510 mm web-bredde; 474 mm
udskrivningsbredde

Medieformater: 510 mm web-bredde, 474 mm
udskrivningsbredde, offset bestrøget (mat, silke/satin,
glittet), ubestrøget, inkjet-behandlet

Made to Think . We take what is and turn it into what will be. We never stop innovating,
reimagining, building, and doing. Learn more: xerox.com/inkjet
TM
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