Xerox Produkcyjne prasy atramentowe
®

Dostępny druk atramentowy
Myślisz, że druk atramentowy jest poza zasięgiem? Przemyśl to jeszcze raz. Przestrzeń
między wysoko wydajnymi prasami kserograficznymi i offsetowymi została wypełniona
innowacyjną serią podstawowych pras atramentowych firmy Xerox. Każda z nich została
zaprojektowana tak, by zapewnić większy wybór w zakresie spełniania coraz to nowych
wymagań związanych z zyskownością.

Arkusze kserograficzne
(Cut-Sheet Xerography)
Sniskonakładowy, szybki stały
i zmienny druk na żądanie.

Druk atramentowy
Mistrz w zakresie produktywności i kosztów przy
dużych nakładach, spersonalizowany druk.

Druk offsetowy
Druk wysoko-nakładowy,
długoterminowy statyczny.

Średnia ilość druku wielkości letter/A4 na miesiąc*

TRANSAKCJA

KSIĄŻKI/PUBLIKACJE

BEZPOŚREDNI MAIL

KATALOG S

DRUK COMM

KOSZT

Produkuj rachunki
i bilanse na białym
papierze

Zajmuj się strategiami
zarządzania zapasami

Skutecznie dostosuj
koszty dzięki
białemu papierowi

Ogranicz pocztę i
koszty papieru dzięki
ukierunkowanym
treściom

Optymizuj długość
serii i redukuj etapy
produkcji

WARTOŚĆ

Krótkoterminowa prognoza dotycząca druku atramentowego jest obiecująca. A dzięki systemom Xerox, które
umożliwiają drukowanie na przeróżnych materiałach i dla całej gamy zastosowań, możliwość zmniejszenia kosztów
i zwiększenia wartości jest większa niż kiedykolwiek.

Rozwiń kontakty
z rozwiniętą
komunikacją

Produkcja odpowiedniej
wielkości równoważąca
popyt i podaż.

Spersonalizowana
komunikacja
zwiększa ilość
odpowiedzi

Dodaj spersonalizowanie
dla zwiększenia ilości
odpowiedzi

Dodaj spersonalizowanie
dla zwiększenia ilości
odpowiedzi

4–35M

Xerox Trivor Prasa atramentowa 2400 HD
Inkjet Press (mono)

4–35M

Xerox Trivor Prasa atramentowa 2400 HD Inkjet Press (kolor)
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U
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4–25M

U

Xerox Trivor Prasa atramentowa 2400 HD Inkjet Press
®

®

1,5–5M

Prasa atramentowa Xerox Rialto 900 MP Inkjet Press

750K–3M

Xerox Baltoro Prasa atramentowa HF Inkjet Press

®

®

TM

U = Zoptymalizowana na materiał niepowlekany
C = Zoptymalizowana na materiał powlekany

*Cykle pracy mogą być większe
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Ułatwiamy wyzwolenie mocy
transformacji druku atramentowego
Wszystkie nasze rozwiązania
atramentowe są zaprojektowane
tak, aby zmaksymalizować
wydajność operacyjną, pomagając
przy tym dodać wymierną wartość.
Nasze prasy ułatwiają start i rozwój
druku atramentowego dzięki
unikatowym właściwościom:

Mały
ślad

Papier, który
używasz dzisiaj

Automatyzacja
jakości obrazu

Elastyczne + skalowalne
rozwiązania

Prasa atramentowa Xerox Rialto
900 MP Inkjet Press

Xerox BaltoroTM Prasa atramentowa
HF Inkjet Press

®

®
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Różnorodność arkuszy - z powłoką
i bez - z zapewnieniem ekonomiki druku
atramentowego, a wszystko to przy
zaskakującej jakości 1200 x 1200 dpi

Wydajność ciągłego podawania przy druku
atramentowym oraz prosta obsługa
cyfrowego druku na arkuszach.

PEŁNY KOLOR na papierze powlekanym
i niepowlekanym

PEŁNY KOLOR na papierze niepowlekanym
Rolka do pociętych arkuszy

Druk atramentowy z podajnikiem arkuszy
Prędkość znamionowa: Do 300 obrazów A4/letter
na minutę
Rozdzielczość: Prawdziwa wysoka rozdzielczość
1200 x 1200 dpi
Wielkość materiału: Min: 7,0" x 10,0" (177,8 mm x 254 mm);
Maks: 14,33" x 20,5" (364 mm x 520 mm)

Xerox Trivor Prasa atramentowa
2400 HD Inkjet Press (mono)
®

®

Prędkość znamionowa: Do 210 feet/min (64 m/min);
Obrazy wielkości 458 letter (431 A4) na minutę
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 2 bit
Wielkość materiału: Min: 8.26" (210 mm) szerokość;
Maks: 9,84" (250 mm) szerokość;

Xerox Trivor Prasa atramentowa
2400 HD Inkjet Press (kolor)
®

®

Xerox Trivor Prasa atramentowa
2400 HD Inkjet Press
®

®

Prędkość maks. druku 20”-wstęgowego do
wysoko wydajnego druku mono; skalowalna
architektura platformy zapewnia prostą ścieżkę
do druku kolorowego.

Maksymalna wydajność przy minimalnym
śladzie - idealna równowaga kosztów, jakości
i wydajności w jednym dostosowywanym
systemie 20”-wstęgowym.

Druk 20”-wstęgowy zapewniający jakość
jak w druku offsetowym na tradycyjnych
powlekanych nośnikach offsetowych
bez zastosowania podkładów, warstw
podkładowych lub obróbki.

MONOCHROMATYCZNY na niepowlekanym
papierze:

PEŁNY KOLOR na papierze niepowlekanym

PEŁNY KOLOR na papierze powlekanym

Podawanie ciągłego papieru w rolkach

Podawanie ciągłego papieru w rolkach

Podawanie ciągłego papieru w rolkach

Prędkość znamionowa: Do 551 feet/min (168 m/min);
Obrazy wielkości 2405 letter (2263 A4) na minutę

Prędkość znamionowa: Do 250 feet/min (76 m/min);
Obrazy wielkości 1090 letter (1024 A4) na minutę

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (opcja);
360 x 600 dpi (opcja)

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi

Prędkość znamionowa: Do 656 stóp/min (200 m/min);
Wielkość 2863 letter (2694 A4) na minutę
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (opcja);
360 x 600 dpi (opcja); tryb VHQ (opcja)
Wielkość materiału: 20" (510 mm) szerokość wstęgi;
18.67" (474 mm) szerokość druku

Wielkość materiału: 20" (510 mm) szerokość wstęgi;
18.67" (474 mm) szerokość druku

Wielkość materiału: 20" (510 mm) szerokość wstęgi;
18.67" (474 mm) szerokość druku; offset powlekany
(matowy, jedwab/satyna, połysk), niepowlekany,
obróbka atramentowa

Made to Think . Bierzemy to co jest i zmieniamy w to co będzie. Nigdy nie przestajemy wprowadzać
innowacji, zmieniać obrazowanie, budować i robić. Dowiedz się więcej: xerox.com/inkjet
TM
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