
„Inkonomics” cu amplificare înseamnă mai 
multe documente imprimate, mai mult profit 
și mai multe economii.   
Ați auzit că jetul de 
cerneală are multe de oferit, 
în special profilul său cu 
costuri mai mici. Dar ați 
auzit despre jetul nostru 
de cerneală „Inkonomics”? 

Totul ține de economii de 
neegalat și aplicații extinse. 
Flotele de imprimante cu 
jet de cerneală de primă 
generație sunt gata de 
înlocuire. În timp ce 
volumele offset sunt în 
scădere, capacitatea de a 
produce mai multe pagini 
premium la un preț mai mic 
și la un profit mai mare este 
esențială. 

Cerneala Xerox® High Fusion 
produce imagini uimitoare 
direct pe hârtie, reducând 
costurile și complexitatea 
pentru menținerea calității 
pe orice suport de 
imprimare. Nu mai există 
acoperiri, tratamente, 
grunduri sau timpi de 
uscare excesivi – doar 
rezultate extraordinare care 
vă cresc gama de suporturi 
de imprimare compatibile, 
fără a vă crește costurile.

Inovații  mai inteligente

F O L O S I Ț I  M A I  P U Ț I N ,  A J U N G E Ț I  M A I 
D E P A R T E  Ș I  A D U C E Ț I  C O S T U L  T O TA L 
D E  P R O P R I E TAT E  L A  N O I 
N I V E L U R I  S C Ă Z U T E

Cu cea mai avansată economie 
de combustibil din domeniu, presa Xerox® 
Baltoro™ HF Inkjet este un motor de 
eficiență cu jet de cerneală care poate face 
lucrările a două sau mai multe prese 
învechite. Are cel mai scăzut cost total de 
proprietate (TCO) față de orice altă presă 
cu jet de cerneală cu format prestabilit din 
clasa sa, inclusiv costurile cu personalul, 
costurile operaționale, consumul de energie 
și altele pe durata de viață.

Platforma compactă Baltoro perforează 
mult peste clasa sa de greutate și include 
performanță și profitabilitate în fiecare 
centimetru din cadrul său. Și, spre deosebire 
de alte prese din aceeași clasă, 
scalabilitatea Baltoro face actualizarea să 
fie la fel de simplă ca adăugarea modului 
Accelerator de culori. 

Inovația cu jet de cerneală și inteligența 
automatizată, exclusive Xerox, asigură un 
control sporit asupra costurilor. Alegeți 
mărimea corectă a picăturii și reglați fin 
calitatea imaginii cu Optimizare calitate-
cost (CQO). IMAP (instrumentul de măsură 
și verificare cerneală) oferă un consum de 
cerneală predictibil, cu precizie până la nivel 
de picătură. Iar tehnologia Intelli-purge 
și modul K-only deschid calea pentru 
imprimare mai profitabilă.

C O N C L U Z I A  F I N A L Ă  E S T E  
P R O F I T U L  D V S

Suntem pe deplin transparenți în ceea ce 
privește TCO-ul de neegalat al Baltoro 
deoarece credem că cele trei elemente 
centrale de inteligență, economie și 
sustenabilitate vorbesc de la sine – are mai 
puțin de jumătate din greutatea altor prese 
din clasa sa în timp ce ocupă jumătate din 
spațiu, utilizând jumătate din consumabile 
și cu două treimi mai puțină energie. 
De asemenea, Baltoro nu necesită o linie 
de apă, de aer sau ranforsarea podelelor. 
Este matematică simplă ce rezultă în 
economii considerabile.

Cu cel mai bun TCO transparent din clasa sa, 
Baltoro este conceput pentru companiile 
care visează să facă mai multe, dar se 
potrivește perfect și pentru cei care doresc 
să economisească mai mult. Într-o perioadă 
în care costurile reprezintă o preocupare 
principală pentru foarte mulți furnizori de 
servicii de imprimare, nu ne putem permite 
altceva decât să fim pe deplin transparenți 
în ceea ce privește TCO. Dorim să vă oferim 
posibilitatea de a lua o decizie de cumpărare 
informată.



E V I TAȚ I  S Ă  F I Ț I  Î N Ș E L AȚ I  C U  TA X E  A S C U N S E

Taxe de bază: 
• Costuri de capital cu echipamentele și contractele de service

Taxe ascunse: 
• Tarife variabile • Consumabile și substraturi • Costuri ale 
operatorului • Costuri de pregătire a spațiului și locației 
• Considerații privind producția

 ❏ Ce hardware include estimarea?

 ❏ Capetele de imprimare sunt incluse în contractul 

de service? 

Care este durata de viață a capului de imprimare?

 ❏ Sunt contabilizate cheltuielile pentru colile de colectare 

a deșeurilor și sunt acestea incluse în estimare?

 ❏ Consumabilele sunt incluse în propunere?

 ❏ Este necesară o tratare prealabilă pe anumite hârtii?

 ❏ Cât de multe deșeuri de cerneală și hârtie se 

generează în timpul pornirii, opririi și producției?

 ❏ Cât de precis este instrumentul de estimare a cernelii?

 ❏ Presa cu jet de cerneală necesită linii de aer comprimat,  

linii de apă sau scurgere, și sunt acestea incluse în 

propunere?

 ❏ Care sunt cerințele electrice și care este consumul 

de energie al presei?

 ❏ Care este costul pentru instruirea unui  

operator competent pe echipament?

Investiți în „Inkonomics” cu jet de cerneală.

Eforturile mai mici și costurile mai mici nu se exclud reciproc. Realizați mai multe 
în mai puțin timp, cu mai puțină cerneală, mai puține deșeuri și costuri mai mici, 
cu Xerox. Cât de departe veți merge alături de Xerox® Baltoro™? Aflați la  
https://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/prese-digitale/baltoro-hf-
inkjet-press.

Beneficiați de claritate deosebită cu privire la costuri.
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Claritatea oferă încredere. Ghidul nostru pas cu pas vă îndrumă în tot ceea ce trebuie să știți despre cumpărarea unei prese cu jet 

de cerneală, inclusiv cele mai importante întrebări pe care să le puneți furnizorilor astfel încât să puteți evita costurile ascunse. 

Iată câteva întrebări cheie pentru a începe. 

O presă cu jet de cerneală este o investiție 
majoră. Luarea unei decizii informate este 
esențială pentru evitarea costurilor 
neașteptate ascunse undeva cu litere mici.

Costul redus nu înseamnă TCO scăzut. Este 
important să fiți conștienți de ce se ascunde 
sub suprafața prețului de vânzare – taxele 
ascunse pot să nu apară la momentul 
achiziției. Cumpărătorii nu sunt de obicei 
conștienți de aceste cheltuieli până la mult 
timp după ce au efectuat achiziția.

Elementele TCO esențiale, dar adesea 
neglijate, cum ar fi hardware-ul, software-
ul, consumul de energie și instruirea 
operatorului, pot crește rapid costurile. 
Costurile de instalare și de pregătire 

a locației, cum ar fi instalarea, ranforsarea 
podelelor, liniile de aer comprimat și de 
apă, cresc suplimentar costurile. 

Cumpărători, feriți-vă de modelul iceberg!

Această listă de verificare și 
acest ghid vă vor ajuta adresați 
întrebările corecte furnizorului 
atunci când calculați beneficiul 
economic real al unei prese cu 
jet de cerneală. Evitați să fiți 
lovit de costuri ascunse și 
descărcați-le aici.

https://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/prese-digitale/baltoro-hf-inkjet-press
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