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A jsou tu dvě esa
Provádění složitých operací ... úplně jednoduše!

Výsledky testu produkčního  
tisku BLI: Xerox® Versant® 3100

Výsledky testu produkčního  
tisku BLI: Xerox® Versant® 180

Společné přednosti

Takřka dokonalá předozadní registrace umožňuje přesnou a 
konzistentní kvalitu každý den

Automatické odstranění archů při záseku výrazně zkracuje 
prostoje a současně snižuje riziko poškození zařízení

Podpora potahovaných médií ze všech vstupů papíru a 
oboustranný tisk až 350 g/m2 zajišťují vysokou flexibilitu médií

Vysoká rychlost při přepínání mezi médii různých typů a 
formátů znamená, že zařízení bude vysoce produktivní 
při začleňování velkých tabulek do finančních zpráv nebo 
stavebních plánů do stavební projektové dokumentace

Vestavěný spektrofotometr s balíčkem Performance Package 
eliminuje potřebu ručního vytváření barevných profilů 
obsluhou a podporuje pokročilé barevné profily.

Podpora potahovaných médií ze všech vstupů papíru a 
oboustranný tisk až 300 g/m2 zajišťují vysokou flexibilitu médií

Ovládací panel, které je téměř stejný jako u jiných 
kancelářských zařízení Xerox, minimalizuje délku zaškolování 
pracovníků obsluhy, kteří již zařízení Xerox znají

Přesné a konzistentní linie, syté barvy a živé fotografické 
snímky

Snadno automatizovaný pracovní postup a použití předem 
definovaného nastavení pomocí funkce přetažení

Komponenty vyměnitelné uživatelem, jako jsou optické 
válce, fixační jednotky a kontejner na odpadní toner, zajišťují 
maximální dobu provozu

Funkce kontrolního náhledu při tisku do stohovací jednotky  
zajišťuje vysokou kvalitu a konzistentnost

Robustní řada volitelných dokončovacích zařízení umožňuje 
snadné rozšíření podle vývoje potřeb tiskového provozu

Xerox® Versant® 3100 s tiskovým serverem EX-P 3100

Xerox® Versant® 180 s tiskovým serverem EX 180

„Významnou předností systému je Stock Library Manager. Využívali jsme tuto 
technologii během testování spolu s Full Width Array, abychom vytvořili profily 
zarovnání pro předozadní registraci a zjistili jsme, že je to nejen velmi jednoduché, 
ale také to bezvadně funguje.“ 

– Pete Emory, ředitel výzkumu a laboratorních služeb, USA/Asie, Keypoint Intelligence

„Nejen, že je postup SIQA pro předozadní registraci rychlý a jednoduchý proces, ale 
umožňuje také velmi přesnou registraci, což jistě každá tiskárna ocení. Proces SIQA 
je nejjednodušší postup seřízení registrace, jaký jsme kdy v BLI měli.“ 

- Joe Tischner, analytik, Keypoint Intelligence

„Verze Versant 180 a Versant 3100 poskytovaly výkon 
na úrovni nebo téměř na úrovni svých jmenovitých 
rychlostí u téměř 50 tiskových scénářů, které se v 
BLI hodnotily na médiích různých velikostí a gramáže 
od 52 do 350 g/m2.“ 

- George Mikolay, zástupce ředitele, Keypoint Intelligence

V testu konzistentnosti barev BLI byly u verzí Versant 3100 a Versant 180 zjištěny 
průměrné a špičkové hodnoty delta, které byly nejnižší nebo jedny z nejnižších ve 
srovnání s obdobnými produkty.

Při měření denzity barevných ploch přední a zadní strany archu byly u verzí Versant 
3100 a Versant 180 zjištěny odchylky, které jsou nižší než u většiny konkurenčních 
produktů s potahovanými i nepotahovanými médii.

- Zpráva o testu produkčního tisku BLI, 2017

Produktivita RIPu EFI Fiery ve 
velkém testu BLI v rozsahu 
1600 stránek byla rychlejší a 
efektivnější než u většiny konku-
renčních modelů, které byly až 
dosud testovány. 

- Zpráva o testu produkčního tisku 
BLI, 2017

Vysoký výkon pro plnění 
každodenních úkolů

Pozoruhodná konzistentnost barev

Efektivita RIPů



Buyers Lab + InfoTrends =

Keypoint Intelligence je značka vybudovaná na dvou velkých společnostech, Buyers Lab a InfoTrends. Společně můžeme 
nabídnout bezkonkurenční schopnosti, které jsou uznávané po celém světě a poskytovat vskutku komplexní řešení a 

služby, které zahrnují obsáhlé informace o produktu, informace o změnách a flexibilní webové nástroje, které podporují 
růst podniků.

Nabízíme podmínky pro  
přesvědčivá rozhodnutí

Díky našim přísným praktickým zkouškám a znalostem odvětví jsme uznávanými odborníky 
na zobrazování dokumentů.

Od roku 2008, kdy společnost BLI spustila svůj výrobní testovací program, ....

 bylo vytištěno na produkčních zařízeních více než 24 milionů archů

 bylo testováno více než 40 zařízení od všech významných dodavatelů digitálních tiskových strojů

 byla testována celá řada řídicích systémů včetně EFI, PRISMA, CREO a FreeFlow

 byly prováděny zkoušky v USA, Velké Británii a Německu

 byly poskytnuty tiskové vzory BLI, které byly použity na veletrzích Drupa, Graph Expo a Ipex

Zařízení určená pro digitální produkční tisk podrobujeme důkladným testům, abychom poskytli užitečný nezávislý 
zdroj, který přesahuje rámec marketingových prohlášení a potvrzuje prohlášení konkrétních výrobců.

Odběratelé společnosti BLI mají přístup ke kompletnímu provoznímu testu zařízení 
Xerox Versant 3100 a Versant 180 a mnoha dalším informacím.  Pokud nejste odběrate-
lem společnosti BLI, obraťte se na svého zástupce společnosti Xerox a seznamte se informacemi 
uvedenými těchto zprávách.
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