Impressoras Jato de Tinta de Produção Xerox

®

Jato de tinta tornou-se acessível.
Imagina que jato de tinta de produção está fora de alcance? Pense novamente. A lacuna entre
as impressoras xerográficas de alto volume e a offset foi preenchida com uma inovadora série de impressoras
jato de tinta de nível de entrada da Xerox. Cada uma delas foi projetada para fornecer a você mais opções
quando se trata de atender às demandas emergentes – lucratividade.

Xerografia de folhas soltas
Curtas tiragens, impressão estática
e variável de tiragens curtas
e entrega rápida sob demanda.

Impressão jato tinta
Campeã em produtividade e custo para produção
de impressão de alto volume e personalizada.

Impressão Offset
Alto volume, produção de
impressão estática e entrega
mais demorada.

LIVROS/PUBLICAÇÕES

MALA DIRETA

CATÁLOGOS

IMPRESSÃO
COMERCIAL.

CUSTO

Produzir faturas
e extratos com
papel branco

Abordar estratégias
de gerenciamento
de estoque

Personalizar
a eficiência de custo
com papel branco

Reduza custos de
correio e papel com
conteúdo direcionado

Otimizar tiragens
longas e reduzir
etapas de produção

VALOR

A previsão de curto prazo para volume de jato de tinta é enorme. E com os sistemas da Xerox que permitem imprimir
em uma ampla faixa de materiais de impressão para uma variedade de aplicações, a oportunidade de diminuir custos
e aumentar o valor é maior do que nunca.
TRANSACIONAL

Promover
relacionamentos com
comunicações
aprimoradas

Produção no tamanho
certo para equilibrar
oferta e demanda

As comunicações
personalizadas
aumentam
as respostas

Adicione
personalização para
oferecer maiores
taxas de resposta

Adicione
personalização para
oferecer maiores
taxas de resposta

4–35 M

Impressora Jato de Tinta Xerox Trivor
2400 HD (monocromática)

4–35 M

Impressora Jato de Tinta Xerox Trivor 2400 HD (em cores)

Média de impressões em tamanho carta/A4 por mês*
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4–25 M
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Impressora Jato de Tinta Xerox Trivor 2400 HF
®

1,5–5 M

Impressora Jato de Tinta Xerox Rialto 900 MP

750K–3 M

Impressora Jato de Tinta Xerox Baltoro HF

®

U = Otimizado para material sem revestimento
C = Otimizado para material revestido
*O ciclo de funcionamento pode ser maior
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Nós facilitamos a liberação do poder
transformador do jato de tinta.
Cada uma de nossas soluções de
jato de tinta foi projetada para
maximizar a eficiência operacional
e, ao mesmo tempo, ajudar você
a agregar valor tangível. Nossas
impressoras ajudam a começar
e desenvolver com o jato de tinta
graças aos atributos exclusivos:
Impressora de Jato de Tinta Xerox
Baltoro HF

Tamanho
menor

Papéis que você
usa hoje

Automação da
qualidade da imagem

Soluções flexíveis +
escaláveis

Impressora de Jato de Tinta Xerox
Rialto 900 MP
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A versatilidade de folha solta — revestida e
sem revestimento — com a economia de jato
de tinta, tudo com a impressionante qualidade
de 1200 x 1200 dpi.

A produtividade do jato de tinta de
alimentação contínua com a simplicidade
operacional de folha solta digital.

QUATRO CORES em papéis revestidos e sem
revestimento:

QUATRO CORES em papéis sem revestimento:
Bobina para folha cortada

Jato de tinta alimentado por folha

Velocidade nominal: Até 210 pés/min (64 m/min);
458 tamanho carta (431 A4) imagens por minuto

Velocidade nominal: Imagens em tamanho A4/carta
de até 300 ipm (imagens por minuto)

Resolução: 600 x 600 dpi, 2 bits

Resolução: Alta definição verdadeira 1200 x 1200 dpi

Tamanho do papel: Mín: Largura de 8,26 pol.
(210 mm); Máx: Largura de 9,84 pol. (250 mm)

Tamanho do papel: Mín: 7,0 x 10,0 pol. (177,8 mm x
254 mm); Máx: 14,33 x 20,5 pol. (364 mm x 520 mm)

Impressora de Jato de Tinta Xerox Trivor
2400 HD (monocromática)
®

®

Impressora de Jato de Tinta Xerox Trivor
2400 HD (em cores)
®

®

Impressora de Jato de Tinta Xerox
Trivor 2400 HF

®
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Velocidade máxima na bobina de papel
de 20 pol. para impressão monocromática
altamente produtiva; a arquitetura de
plataforma escalável fornece um caminho
fácil para cores.

Capacidade máxima em uma plataforma
minimizada – o equilíbrio perfeito de custo,
qualidade e produtividade em um sistema de
bobina adaptável de 20 pol.

Impressão em bobina de papel de 20 pol. que
entrega qualidade do tipo offset em material
revestido offset tradicional sem o uso de
“primers”, pré-revestimentos ou tratamentos.

MONOCROMÁTICO em papéis sem revestimento:

QUATRO CORES em papéis sem revestimento:

QUATRO CORES em papéis revestidos:

Alimentação contínua por bobina

Alimentação contínua por bobina

Alimentação contínua por bobina

Velocidade nominal: Até 656 pés/min (200 m/min);
2.863 tamanho carta (2.694 A4) imagens por minuto

Velocidade nominal: Até 551 pés/min (168 m/min);
2.405 tamanho carta (2.263 A4) imagens por minuto

Velocidade nominal: Até 250 pés/min (76 m/min);
1.090 tamanho carta (1.024 A4) imagens por minuto

Resolução: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (opcional);
360 x 600 dpi (opcional); modo VHQ (opcional)

Resolução: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (opcional);
360 x 600 dpi (opcional)

Resolução: 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi

Tamanho do papel: Largura da bobina de papel
de 20 pol. (510 mm); largura da impressão de 18,67 pol.
(474 mm)

Tamanho do papel: Largura da bobina de papel
de 20 pol. (510 mm); largura da impressão de 18,67 pol.
(474 mm)

Made to Think . Nós entendemos o que é e transformamos no que será.
Nunca paramos de inovar, reimaginar, construir e fazer. Saiba mais: xerox.com/inkjet
TM
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Tamanho do papel: Largura da bobina de papel
de 20 pol. (510 mm); largura da impressão de 18,67 pol.
(474 mm); offset revestido (fosco, seda/cetim, brilho),
sem revestimento, jato de tinta tratado

