Xerox inkjet-produksjonspresser
®

Inkjet gjort tilgjengelig.
Tror du produksjon-inkjet er utenfor rekkevidde? Tro om igjen. Gapet mellom xerografiske
presser med høyt volum og offsettrykk har blitt fylt av en innovativ serie med inkjet-presser på
grunnivå fra Xerox. Hver er designet for å gi deg flere valg når det kommer til å møte voksende
krav – lønnsomt.

Xerografi for enkeltark
Kort-løps, rask-vendt statisk og
variabel trykking etter behov.

Inkjet-trykking
Produktivitets- og kostandsmester for høyvolums, persontilpasset trykkerivirksomhet.

Offsettrykking
Høyvolums, lenger-løps
statisk trykkerivirksomhet.

Prognosen for inkjet-volum på kort sikt er enorm. Og med systemer fra Xerox som lar deg trykke på et helt spekter
av papirtyper for en rekke bruksområder, er muligheten til å minske kostnader og øke verdi større enn noensinne.

Gjennomsnittlig brev-/A4-avtrykk per måned*

VERDI

KOSTNAD

TRANSAKSJON

BØKKER/PUBLIKASJONER DIREKTEREKLAME

KATALOGER

KOMMERSIELL
TRYKKING

Produser regninger
og oppgjør med
hvitt papirinnsett

Håndter strategier
for utstyrsoversikt

Tilpass kostnad
effektivt med hvitt
papirinnsett

Reduser
postsendings- og
papirkostnader med
målrettet innhold

Optimaliser kjøre
lengder og reduser
produksjonstrinn

Frem forhold
med forbedret
kommunikasjon

Produksjon av
riktig størrelse for
å balansere tilbud
og etterspørsel

Persontilpasset
kommunikasjon
øker svar

Legg til
persontilpasning
for å levere høyere
svarprosenter

Legg til
persontilpasning
for å levere høyere
svarprosenter

4 – 35M

Xerox Trivor 2400 HD inkjet-presse
(monokrom)

4 – 35M

Xerox Trivor 2400 HD inkjet-presse (farge)
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4 – 25M

Xerox Trivor 2400 HF inkjet-presse
®

1,5 – 5M

Xerox Rialto 900 MP inkjet-presse

750K – 3M

Xerox Baltoro HF inkjet-presse

®

®

®
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U = Optimalisert for papirtyper uten belegg
C = Optimalisert for papirtyper med belegg

*Driftssykluser kan være høyere

®
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Vi gjør det enkelt å slippe løs den
transformative kraften av inkjet.
Hver av våre inkjet-løsninger
er designet for å maksimere
driftseffektivitet, samtidig som de
hjelper deg å legge til håndgripelig
verdi. Våre presser gjør det enkelt
å komme i gang og vokse med inkjet,
takket være unike egenskaper:

Lite
fotavtrykk

Papirer du
bruker i dag

Fleksible + skalerbare
løsninger

Xerox Rialto 900 MP inkjet-presse

Xerox Baltoro HF inkjet-presse
®

Bildekvalitets
automatisering

®

TM

®

Allsidigheten ved enkeltark—med og uten
belegg—med økonomien til inkjet, alt med
med fantastisk 1200 x 1200 ppt-kvalitet.

Produktiviteten av fortløpende matings
inkjet med den operasjonelle enkeltheten
til digitale enkeltark.

FULLFARGE på papir med og uten belegg:

FULLFARGE på papir uten belegg:

Ark-matet inkjet

EnkeltarkRull til enkeltark

Nominell hastighet: Opptil 300 trykk i A4-/
brevstørrelse per minutt

Nominell hastighet: Opptil 64 m/min;
458 trykk i brevstørrelse (431 A4) per minutt

Oppløsning: Ekte høy definisjon 1200 x 1200 ppt

Oppløsning: 600 x 600 ppt, 2-bit

Papirformat: Min: 177,8 mm x 254 mm;
Maks: 364 mm x 520 mm

Papirformat: Min: 210 mm bredt;
Maks: 250 mm bredt

Xerox Trivor 2400 HD inkjet-presse
(monokrom)
®

®

Xerox Trivor 2400 HD inkjet-presse (farge)
®

®

Xerox Trivor 2400 HF inkjet-presse
®

®

Maksimalt 520 mm-netthastighet for
høy-produktivt monokromt trykk; skalerbar
plattformsarkitektur gir en enkel bane til farge.

Maksimal kapasitet med en minimalt
fotavtrykk – den perfekte balanse av kostnad,
kvalitet og produktivitet i ett tilpasningsdyktig
510 mm-nettsystem.

510 mm-netttrykking leverer offsett-liknende
kvalitet på tradisjonelt offsettbelagte papirer
uten bruk av grunning, for-belegg eller
behandlinger.

MONOKROM på papirer uten belegg:

FULLFARGE på papir uten belegg:

FULLFARGE på papir med belegg:

Rullmatet fortløpende mating

Rullmatet fortløpende mating

Rullmatet fortløpende mating

Nominell hastighet: Opptil 200 m/min;
2863 trykk i brevstørrelse (2694 A4) per minutt

Nominell hastighet: Opptil 168 m/min;
2405 trykk i brevstørrelse (2263 A4) per minutt

Nominell hastighet: Opptil 76 m/min;
1090 trykk i brevstørrelse (1024 A4) per minutt

Oppløsning: 600 x 600 ppt; 1200 x 600 ppt
(valgfritt); 360 x 600 ppt (valgfritt); VHQ-modus
(valgfritt)

Oppløsning: 600 x 600 ppt; 1200 x 600 ppt
(valgfritt); 360 x 600 ppt (valgfritt)

Oppløsning: 600 x 600 ppt; 1200 x 600 ppt

Papirformat: 510 mm-nettbredde; 474 mm
trykkebredde

Papirformat: 510 mm-nettbredde; 474 mm
trykkebredde

Made to Think . Vi tar det som er og gjør det til det som vil bli. Vi slutter aldri med
innovasjon, nytenkning, bygging og utførelse. Lær mer: xerox.com/inkjet
TM

© 2019 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox® og «Made To Think» og «Baltoro» og Trivor® og Rialto® er varemerker for
Xerox Corporation i USA og/eller andre land. 08/19 BR26721 XPIBR-12OD

Papirformat: 510 mm-nettbredde; 474 mm
trykkebredde; offsettbelagt (matt, silke/sateng,
glanset), uten belegg, inkjet-behandlet

