Xerox Produkční inkoustové tiskárny
®

Dostupný inkoustový tisk.
Myslíte si, že na produkční inkoustový tisk nemáte? Tak se zamyslete. Mezera mezi
velkoobjemovými xerografickými tiskárnami a ofsetem byla zaplněna inovativní řadou
základních inkoustových tiskáren od společnosti Xerox. Každá z nich byla navržena tak,
aby vám poskytla větší výběr, pokud jde o uspokojení vznikajících požadavků - a to se ziskem.

Archový xerografický tisk
Krátkodobý, rychle se měnící
statický a variabilní tisk
na vyžádání.

Inkoustový tisk
Produktivita a cena ideálního kandidáta pro
vysokoobjemový, personalizovaný tisk.

Ofsetový tisk
Velkoobjemová výroba
statických tisků s delšími cykly.

Krátkodobá prognóza objemu inkoustů je obrovská. Se systémy od společnosti Xerox, které vám umožní tisknout
na celou řadu médií pro různé aplikace, je možnost snížení nákladů a zvýšení hodnoty vyšší než kdy jindy.

Average A4/letter impressions per month*

PŘÍMÁ DISTRIBUCE
POŠTY

KATALOGY

KOMERČNÍ TISK

NÁKLADY

KNIHY/PUBLIKACE

Vytvářejte účty
a výpisy na bílý
papír

Řešte strategie
řízení zásob

Efektivně
přizpůsobte
náklady bílým
papírem

S cíleným obsahem
snižte náklady
na poštu a papír

Optimalizovaný
proces prodlužuje
a snižuje výrobní
kroky

HODNOTA

PŘEVOD

Podporovat
vztahy s rozšířenou
komunikací

Produkce správné
velikosti pro vyvážení
nabídky a poptávky

Personalizované
komunikace
zvyšují reakce

Přidejte personalizaci,
abyste dosáhli vyšší
míry odezvy

Přidejte personalizaci,
abyste dosáhli vyšší
míry odezvy

4–35 M

Xerox Trivor 2400 HD inkoustová
tiskárna (černobílá)

4–35 M

Xerox Trivor 2400 HD inkoustová tiskárna (barevná)
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4–25 M

Xerox Trivor 2400 HF inkoustová tiskárna
®

®

1,5–5 M

Xerox Rialto 900 MP inkoustová tiskárna

750 K – 3 M

Xerox Baltoro HF inkoustová tiskárna

®

®

®
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U = Optimalizováno pro nenatíraná média
C = Optimalizováno pro natíraná média

*Pracovní cykly mohou být vyšší
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Ulehčujeme uvolnění transformační
síly inkoustového tisku.
Každé z našich inkoustových řešení
je navrženo tak, aby maximalizovalo
provozní efektivitu a zároveň vám
pomohlo při přidávání hmotné
hodnoty. Naše tiskárny usnadňují
začátek a růst pomocí inkoustového
tisku díky jedinečným vlastnostem:

Malý
náklad

Papíry, které
používáte dnes

Flexibilní
a škálovatelná řešení

Xerox Rialto 900 MP inkoustová tiskárna

Xerox Baltoro HF inkoustová tiskárna
®

Automatizace
kvality zobrazování

®

TM

Všestrannost archového tisku - na natíraná
i nenatíraná média - s úsporou inkoustu,
vše s úžasnou kvalitou 1200 x 1200 dpi.

®

Produktivita plynulého podávání
inkoustového tisku s provozní jednoduchostí
digitálního řezu.

PLNOBAREVNĚ na natíraná i nenatíraná
média:

PLNOBAREVNĚ na nepotažených papírech:

Inkoustový tiskový stroj s podávacím modulem

Od plynulého podávání z válce po archy

Jmenovitá rychlost: Až 300 stran A4 za minutu

Jmenovitá rychlost: Až 210 stop/min (64 m/min);
458 formát Letter (431 A4) obrázků za minutu

Rozlišení: pravé vysoké rozlišení 1200 x 1200 dpi

Rozlišení: 600 x 600 dpi, 2 bit

Velikost média: Min.: 7,0" x 10,0" (177,8 mm x 254 mm);
Max.: 14.33" x 20.5" (364 mm x 520 mm)

Xerox Trivor 2400 HD inkoustový
tiskový stroj (černobílý)
®

®

Velikost média: Min.: 8,26" (210 mm) šířka;
Max.: 9,84" (250 mm) šířka;

Xerox Trivor 2400 HD inkoustový
tiskový stroj (barevný)
®

®

Xerox Trivor 2400 HF inkoustový
tiskový stroj
®

®

Maximální rychlost 20“ webu pro vysoce
produktivní černobílý tisk, škálovatelná
platforma architektura poskytuje snadnou
cestu k barvě.

Maximální kapacita v minimalizované
nákladu - dokonalá rovnováha nákladů,
kvality a produktivity v jednom
přizpůsobitelném 20“ systému.

20“ webový tisk poskytující ofsetovou kvalitu
na tradičních ofsetových potištěných médiích
bez použití základních barev, předběžných
nátěrů nebo úprav.

ČERNOBÍLE na nenatíraná média:

PLNOBAREVNĚ na nenatíraná média:

PLNOBAREVNĚ na natíraná média:

Kontinuální podávání z role

Kontinuální podávání z role

Kontinuální podávání z role

Jmenovitá rychlost: Až 656 stop/min (200 m/min);
2863 formát Letter (2694 A4) obrázků za miinutu

Jmenovitá rychlost: Až 551 stop/min (168 m/min);
2405 formát Letter (2263 A4) obrázků za minutu

Jmenovitá rychlost: Až 250 stop/min (76 m/min);
1090 formát Letter (1024 A4) obrázků za minutu

Rozlišení: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (volitelně);
360 x 600 dpi (volitelně ); režim VHQ (volitelně)

Rozlišení: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (volitelně);
360 x 600 dpi (volitelně)

Rozlišení: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi

Velikost média: 20" (510 mm) šířka webu; 18,67"
(474 mm) šířka tisku

Velikost média: 20" (510 mm) šířka webu; 18,67"
(474 mm) šířka tisku

Velikost média: Šířka webu 20"(510 mm); šířka tisku
18,67" (474 mm); ofsetový (matný, hedvábný/saténový,
lesklý), nepotažený, ošetřený inkoustem

Vyrobeno k myšlení . Bereme to, co je a proměníme to v to, co bude. Nikdy nepřestáváme
inovovat, přemýšlet, stavět a dělat. Zjistěte více: xerox.com/inkjet
TM

© 2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® a „Made to Think“ a „Baltoro“ a Trivor® a Rialto® jsou ochranné známky
společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. 08/19 BR26721 XPIBR-12MD

