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A Ász-páros
Összetett műveletek ... egyszerűen!

A BLI termelési szintű nyomtató-
tesztjének főbb megállapításai: 
Xerox® Versant® 3100

A BLI termelési szintű nyomtató-
tesztjének főbb megállapításai: 
Xerox® Versant® 180

Közös erősségek

A szinte tökéletes kétoldalas nyomtatási regisztráció minden 
nap pontos és konzisztens kimeneti minőséget jelent.

A helytelenül adagolt lapok automatikus igazítása 
csökkenti a papírtorlódások számát, egyúttal a készülék 
megrongálódásának veszélyét is.

Rugalmas médiakezelés: fényezett média használata minden 
papírforrásból és kétoldalas nyomtatás 350 gsm-ig.

Mindkét berendezés képes a névleges sebességen vagy ahhoz 
közel működni különböző méretű és grammsúlyú médiákon, 
ami azt jelenti, hogy a készülék rendkívül termelékeny, ha 
nagy táblázatokat pénzügyi jelentésekké, vagy épületterveket 
építészeti tervezési dokumentumokká kell egyesíteni.

A beépített spektrofotométer és a Performance Package 
feleslegessé teszi, hogy a kezelő manuálisan hozza létre a 
színprofilokat, valamint támogatja a fejlett színprofilozást.

A bevonatos média használata minden papírforrásból és a 
kétoldalas nyomtatás 300 gsm-ig rugalmas médiakezelést tesz 
lehetővé.

Az irodai Xerox gépekével szinte teljesen azonos kezelőfelület 
szükségtelenné teszi a Xerox gépeket már ismerő operátorok 
átképzését.

Jól meghatározott és konzisztens vonalak, erőteljes egyszínű 
felületek és élénk fényképek.

Munkafolyamatok egyszerű automatizálása és előre megadott 
beállítások használata drag-and-drop módszerrel.

A felhasználó által cserélhető alkatrészek, a dobokat, a fixáló 
egységet (fuser) és a tonerhulladékot is beleértve maximális 
üzemidőt biztosítanak.
A befejező egységek működés közbeni minőségellenőrzései 
biztosítják a minőséget és a konzisztenciát.

A robusztus beépített kötészeti lehetőségek miatt a vállalkozás 
növekedése esetén a berendezés egyszerűen bővíthető.

Xerox® Versant® 3100 EX-P 3100 nyomtatókiszolgálóval

Xerox® Versant® 180 EX 180 nyomtatókiszolgálóval

„A Stock Library Manager a rendszer egyik legnagyobb erőssége. Ezt a technológiát 
a Full Width Array technológiával együtt a teljes teszt során arra használtuk, hogy 
igazítási profilokat hozzunk létre a kétoldalas nyomtatási regisztrációhoz, és nem 
csak rendkívül egyszerűnek találtuk, hanem zökkenőmentesen működött is.” 

– Pete Emory, igazgató, Research & Lab Services, US/Asia, Keypoint Intelligence

„A kétoldalas nyomtatási regisztráció beépített nyomatminőség javító eljárása 
(SIQA) nem csak gyors és logikus, hanem rendkívül gyors regisztrációt tesz lehető-
vé, amit szerintem minden nyomda nagyra fog értékelni. Az SIQA eljárás valóban a 
legegyszerűbb regisztrációs eljárás, amivel a BLI eddig találkozott.” 

- Joe Tischner, elemző, Keypoint Intelligence

„A BLI közel 50 nyomtatási szituációt értékelt ki, 
amelyek során a Versant 180 és a Versant 3100 a 
névleges sebességgel vagy annak közelében teljesí-
tett minden médiaméret és -súly esetén, 52-től 350 
gsm-ig.” 

- George Mikolay, társigazgató, Keypoint Intelligence

A BLI színkonzisztencia-tesztjében a Versant 3100 és a Versant 180 esetében is a 
delta eltolás közepes és csúcsértékei alacsonyabbak voltak az összehasonlító készü-
lékek legalacsonyabb értékeinél, vagy azok között voltak.

A kétoldalas nyomtatás denzitásának mérésekor mind a Versant 3100, mind a Vers-
ant 180 esetében az eltérések kisebbek voltak, mint a legtöbb versenytárs berende-
zés esetében, bevonatos és bevonat nélküli média esetén is.

–BLI termelési szintű nyomtató-teszt, 2017

A BLI nagy, 1.600-oldalas teszt-
jében az EFI Fiery RIP termelé-
kenység gyorsabb és hatéko-
nyabb volt, mint a versenytársak 
eddig tesztelt berendezései 
esetében. 

–BLI termelési szintű nyomtató-
teszt, 2017

Nagy termelékenység a napi határidők 
teljesítéséhez

Figyelemre méltó színkonzisztencia

RIP hatékonyság



Buyers Lab + InfoTrends =

A Keypoint Intelligence márkanév két nagy vállalatra épül, ezek a Buyers Lab és az InfoTrends. Egyesített erőink páratlan 
képességekkel ruháznak fel bennünket, amelyek az egész világon egyet jelentenek a valódi végpont-végpont közötti meg-
oldásokkal és szolgáltatásokkal, amelyek részletes termékinformációkat, a játékszabályok változásaiba való bepillantást, 

valamint alkalmazkodó webes eszközöket tartalmaznak, amelyek serkentik az üzleti növekedést.

Együtt megalapozott döntésekre  
vagyunk képesek

Szigorú saját kezűleg végzett tesztjeink és az iparág iránti elkötelezettségünk tesz minket a 
dokumentum-képalkotás szakértőjévé.

A BLI a gyártási tesztelési programjának 2008-as elindítása óta...

 Több mint 24 millió kattintást generált gyártóeszközökre.

 Az összes főbb digitális termelőeszköz-gyártó több mint 40 termelőberendezését tesztelte.

 Számos vezérlő-architektúrát tesztelt, többek között: EFI, PRISMA, CREO és FreeFlow.

 Teszteket végzett az USÁ-ban, az Egyesült Királyságban és Németországban.

 BLI gyártási anyagokat biztosított, amelyeket a Drupa, a Graph Expo és az Ipex használt fel.

A termelési kategóriájú berendezéseket egy valódi termelési stílus alapján mérjük fel, ezzel felbecsülhetetlen és 
független erőforrást biztosítunk, amely túlmutat a marketing-minősítéseken és érvényesíti a termékekkel kapcsolatos 
panaszokat.

A BLI előfizetői megtekinthetik a Xerox Versant 3100 és Versant 180 teljes üzemi teszt-
jelentéseit és sok minden mást.  Ha Ön nem a BLI előfizetője, akkor ezeknek a jelentéseknek a 
részletei iránt a Xerox képviselőjénél érdeklődhet.
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