Πιεστήρια ψεκασμού για παραγωγή Xerox

®

Η εκτύπωση ψεκασμού τώρα έγινε προσιτή.
Πιστεύετε ότι η παραγωγική εκτύπωση ψεκασμού είναι απλησίαστη; Ξανασκεφτείτε το.
Το χάσμα ανάμεσα στα ξηρογραφικά πιεστήρια μεγάλου όγκου και την παραδοσιακή εκτύπωση
offset έχει συμπληρωθεί με μια καινοτόμα σειρά entry level πιεστηρίων ψεκασμού από τη Xerox.
Κάθε λύση έχει σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχει περισσότερες επιλογές όσον αφορά την
ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν – κερδοφόρα.

Ξηρογραφική εκτύπωση
κομμένου φύλλου, με
στατικό και μεταβλητό
περιεχόμενο, για μικρά τιράζ
και ταχύτατη παράδοση

Εκτύπωση ψεκασμού
Κορυφαία όσον αφορά την παραγωγικότητα
και το κόστος για, παραγωγή μεταβλητών
εκτυπώσεων μεγάλου όγκου.

Εκτύπωση Offset
παραγωγή εκτυπώσεων
στατικού περιεχομένου
μεγάλου όγκου και μεγαλύτερης
διάρκειας διεκπαιρέωσης.

Η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη για την αύξηση του όγκου εκτυπώσεων ψεκασμού είναι τεράστια. Και με συστήματα
από τη Xerox που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε σε μια πλήρη γκάμα υλικών εκτύπωσης για μια πληθώρα εφαρμογών,
η ευκαιρία να μειώσετε το κόστος και να αυξήσετε την κερδοφορία σας είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Μέσος αριθμός εκ τυπώσεων letter/A4 ανά μήνα*

ΑΞΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΒΙΒΛΊΑ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΆΜΕΣΟ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΚΑΤΆΛΟΓΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ

Παράγετε έντυπα
λογαριασμών και
παραστατικά με
τροφοδοσία λευκού
χαρτιού

Υποστηρίξτε
στρατηγικές
διαχείρισης
αποθεμάτων

Οικονομικά
αποδοτική
προσαρμογή
με τροφοδοσία
λευκού χαρτιού

Μείωση του κόστους
για ταχυδρομική
αποστολή και χαρτί
με στοχευμένο
περιεχόμενο

Βελτιστοποίηση της
διάρκειας παραγωγής
και μείωση των
βημάτων της.

Καλλιεργήστε
σχέσεις με
βελτιωμένες
ευκαιρίες
επικοινωνίας

Προσαρμόστε σωστά
τον όγκο παραγωγής
για να εξισορροπήσετε
την προσφορά και τη
ζήτηση

Οι εξατομικευμένη
επικοινωνία αυξάνει
την απόκριση των
πελατών.

Προσθήκη
εξατομίκευσης για την
επίτευξη υψηλότερων
ποσοστών απόκρισης

Προσθήκη
εξατομίκευσης για την
επίτευξη υψηλότερων
ποσοστών απόκρισης

4–35 εκ.

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400
HD (ασπρόμαυρο)

4–35 εκ.

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400 HD (έγχρωμο)

®

®

®

U
U

®

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400 HF

4–25 εκ.

®

1,5–5 εκ.

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Rialto 900 MP

750 χιλ.–3 εκ.

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Baltoro HF

®

®

U = Κατάλληλο για μέσα εκτύπωσης χωρίς επίστρωση
C = Κατάλληλο για μέσα εκτύπωσης με επίστρωση
*Οι κύκλοι εργασιών μπορεί να είναι μεγαλύτεροι

®

TM

®

C

U

C

U

U

Μετασχηματίζουμε την επιχείρηση σας,
μέσω της δύναμης, της τεχνολογίας
ψεκασμού.
Κάθε μία από τις λύσεις εκτύπωσης ψεκασμού
που παρέχουμε έχει σχεδιαστεί για τη
μεγιστοποίηση της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας ενώ ταυτόχρονα σας
βοηθά να προσθέσετε απτή αξία. Τα
πιεστήριά μας κάνουν εύκολο το ξεκίνημα και
την ανάπτυξη με την εκτύπωση ψεκασμού
χάρις σε μοναδικά χαρακτηριστικά:

Μικρή απαίτηση
χώρου

Χαρτιά που ήδη
χρησιμοποιείτε
σήμερα

Αυτοματοποίηση Ευέλικτες + επεκτάσιμες
ρυθμίσεων ποιότητας
λύσεις
εκτύπωσης

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Rialto 900 MP

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Baltoro HF
®

®

TM

®

Ευελιξία λύσης κομμένων φύλλων χαρτιού -με
και χωρίς επίστρωση- συνδιασμένη με την
οικονομία της εκτύπωσης ψεκασμού, όλα αυτά
με εκπληκτική ποιότητα 1200 x 1200 dpi.

Η παραγωγικότητα της εκτύπωσης ψεκασμού
συνεχούς τροφοδοσίας με τη λειτουργική
απλότητα της ψηφιακής τεχνολογίας
κομμένου φύλλου

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ σε χαρτιά με και χωρίς επίστρωση:

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ σε χαρτιά χωρίς επίστρωση:

Εκτύπωση ψεκασμού με τροφοδοσία κομμένου φύλλου

Τροφοδοσία ρολλού σε κομμένο φύλλο

Ονομαστική ταχύτητα: Έως και 300 όψεις A4/letter
ανά λεπτό

Ονομαστική ταχύτητα: Έως και 210 πόδια/λεπτό
(64 μ/λεπτό), 458 letter (431 A4) όψεις ανά λεπτό

Ανάλυση: Πραγματική υψηλή ανάλυση 1200 x 1200 dpi

Ανάλυση: 600 x 600 dpi, 2 bit

Μέγεθος χαρτιού: Ελάχ.: 7,0" x 10,0" (177,8 mm x 254 mm);
Μέγ.: 14,33" x 20,5" (364 mm x 520 mm)

Μέγεθος χαρτιού: Ελάχ.: 8,26" (210 mm) πλάτος,
Μέγ.: 9,84" (250 mm) πλάτος

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400
HD (ασπρόμαυρο)
®

®

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400
HD (έγχρωμο)
®

®

Πιεστήριο ψεκασμού Xerox Trivor 2400 HF
®

®

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης χαρτιού 20" για
πολύ παραγωγική ασπρόμαυρη εκτύπωση, η
αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης της
πλατφόρμας παρέχει εύκολη μετάβαση στην
έγχρωμη εκτύπωση.

Μέγιστη δυναμικότητα σε ελάχιστο
απαιτούμενο χώρο – η ιδανική ισορροπία
ανάμεσα σε κόστος, ποιότητα και
παραγωγικότητα σε ένα προσαρμοζόμενο
σύστημα ρολού 20".

Εκτύπωση ρολού 20" που προσφέρει
ποιότητα τύπου offset σε παραδοσιακά υλικά
εκτύπωσης offset με επίστρωση χωρίς τη
χρήση ουσιών πρόσθετης επίχρισης, πριν την
επίστρωση ή άλλης κατεργασίας.

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ σε χαρτιά χωρίς επίστρωση:

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ σε χαρτιά χωρίς επίστρωση:

ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ σε χαρτιά με επίστρωση:

Συνεχής τροφοδοσία με ρολό

Συνεχής τροφοδοσία με κύλινδρο

Συνεχής τροφοδοσία με ρολό

Ονομαστική ταχύτητα: Έως και 656 πόδια/λεπτό
(200 μ/λεπτό), 2863 letter (2694 A4) είδωλα ανά λεπτό

Ονομαστική ταχύτητα: Έως και 551 πόδια/λεπτό
(168 μ/λεπτό), 2405 letter (2263 A4) είδωλα ανά λεπτό

Ονομαστική ταχύτητα: Έως και 250 πόδια/λεπτό
(76 μ/λεπτό), 1090 letter (1024 A4) είδωλα ανά λεπτό

Ανάλυση: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (επιλογή),
360 x 600 dpi (επιλογή), Λειτουργία VHQ (επιλογή)

Ανάλυση: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (επιλογή),
360 x 600 dpi (επιλογή)

Ανάλυση: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Μέγεθος χαρτιού: Πλάτος ιστού 20" (510 mm),
πλάτος εκτύπωσης 18,67" (474 mm)

Μέγεθος χαρτιού: Πλάτος ιστού 20" (510 mm),
πλάτος εκτύπωσης 18,67" (474 mm)

Made to Think .
TM

Μέγεθος χαρτιού: 20" (510 mm) πλάτος ιστού, 18,67"
(474 mm) πλάτος εκτύπωσης, με επίστρωση offset
(ματ, μετάξι/σατέν, γυαλιστερό), χωρίς επίστρωση, με
κατεργασία ψεκασμού
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