
Technické údaje produkčných tlačiarní Xerox® Color 800/1000 
Rozlíšenie tlače 

2400 x 2400 dpi VCSEL ROS •	
Odtiene sivej: •	
– 150 lpi 
– 200 lpi 
– 300 lpi 
– 600 lpi 
– 200 natočený čiarový raster 

Technológie 
Toner Xerox EA s nízkou teplotou topenia •	
– Číry suchý toner CYMK Plus (garantovaná rýchlosť) 
– Zobrazovacia jednotka s technológiou VCSEL 
Možnosť úpravy nastavenia elektronického zarovnania •	
(profily papiera) 
Vlastné nastavenie papiera •	
Corotrony s dvomi vodičmi a technológiou •	
automatického čistenia 
Pokročilá technológia prenosového pásu fixačnej •	
jednotky 
Pokročilý in-line chladiaci modul •	
Pokročilé zariadenie pre rovnanie papiera (technológia •	
kombinujúca pás a valec pre optimálnu plochosť listov) 
Bezošvý IBT (prenosový pás) s prenosovými valcami •	
Zobrazovacie valce s dlhou životnosťou •	
Modulárne podávanie a dokončovacie spracovanie •	
Pokročilá registračná technológia pre zaistenie •	
hodnoty do +/- 0,5 mm 
Integrovaný program starostlivosti o zákazníkov  •	
– Xerox Productivity Plus (základný) 

Produktivita/rýchlosť tlače 
produkčných tlačiarní Color 800/1000 
 – AWM

80/100 str./min. (8.5” x 11”, A4), všetky gramáže  •	
55 g/m2 – 350 g/m2 
4800/6000 plnofarebných výtlačkov formátu A4  •	
4/0 za hodinu 
40/50 str./min. (11” x 17”/A3 – 12” x 18”/SRA3), •	
všetky gramáže 55 g/m2 – 350 g/m2 
2400/3000 (11” x 17”/A3 – 12” x 18”/SRA3)  •	
4/0 výtlačkov za hodinu a 4800/6000 (8.5” x 11”, A4) 

Formáty médií
Maximálny formát: 330 x 488 mm•	
Minimálny formát: 182 x 182 mm, voliteľne sada •	
do podávača pre formát 102 mm x 152 mm; pozri 
voliteľný veľkokapacitný podávač 
Maximálna potlačiteľná plocha: 326 mm x 484 mm•	
Garantovaná maximálna potlačiteľná plocha: •	
317 mm x 484 mm

Flexibilita/gramáž papiera 
Natierané a matné médiá, farebné papiere, •	
prepisovacie papiere, médiá DocuCard®, štítky, 
vizitky, lesklé brožúry, fólie do výkladov, trvanlivé/
syntetické médiá, pohľadnice, záložky, plastické médiá, 
polyesterové fólie a zákaznícke riešenia 
Podpora úloh so zmiešanými formátmi •	
55 g/m•	 2 – 350 g/m2 

Kapacita zásobníkov a podpora médií
Štandardné zásobníky papiera: dva zásobníky •	
s kapacitou po 2 000 listoch 
Poznámka: Kapacita zásobníkov platí pre médiá •	
s gramážou 90 g/m2 
55 g/m•	 2 – 350 g/m2 natierané/matné 
Minimálny formát: 182 x 182 mm až maximálny •	
formát: 330 x 488 mm; voliteľne sada do podávača  
pre minimálny formát listu 102 mm x 152 mm
Automatické prepínanie zásobníkov/možnosť •	
doplňovania pri prevádzke 
Automatická obojstranná tlač (4/4) zo všetkých •	
zásobníkov až do gramáže 350 g/m2 pri plnej rýchlosti 

Napájanie 
Základná konfigurácia: 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 50A •	
(samostatné napájanie)/jednofázové 
Pre ripovací server a podávacie/dokončovacie •	
zariadenie je potrebné ďalšie napájanie: 
– 200 – 240 V, 10 A, 50 Hz (Európa) 

Rozmery 
Základný tlačový systém IOT (bez ripovacieho servera •	
a/alebo podávacích a dokončovacích zariadení): 
– 2 540 mm (š) x 1 105 mm (h) x 1 865 mm (v)
– hmotnosť: 1 450 kg (hmotnosť bez tonera) 
Základný tlačový systém (bez ripovacieho servera  •	
a/alebo podávacích a dokončovacích zariadení): 
– 2 995 mm (š) x 1 107 mm (h) x 1 865 mm (v)
– hmotnosť: 1 000 kg 

Maximálny mesačný výkon 
Produkčná tlačiareň Color 800 

1,5 milióna •	
Produkčná tlačiareň Color 1000 

1,75 milióna •	

Voliteľné RIP servery 
Ripovací server Xerox FreeFlow•	 ® 
Ripovací server Xerox EX, Powered by Fiery•	 ® 
Ripovací server Xerox CX, Powered by Creo•	 ®  
Print Server Technology 

Voliteľné príslušenstvo 
Podávanie 

Veľkokapacitný podávač pre veľké formáty: •	
– dva zásobníky papiera, každý po 2 000 listoch 
Poznámka: Kapacita zásobníkov platí pre médiá 
s gramážou 90 g/m2 
– 55 – 350 g/m2 natieraný/matný papier
–  minimálny formát listu: 182 x 182 mm až maximálny 

formát listu: 330 x 488 mm; voliteľne sada 
do podávača pre minimálny formát listu:  
102 mm x 152 mm

–  automatické prepínanie zásobníkov/možnosť 
doplňovania zásobníka pri prevádzke 

–  automatická obojstranná tlač (4/4) zo všetkých 
zásobníkov až po 350 g/m2 pri plnej rýchlosti 

Stohovanie 
Výstupný zásobník —s kapacitou 500 listov •	
Veľkokapacitný stohovací zásobník (HCS) •	
–  horný zásobník na 500 listov až do formátu  

330 x 488 mm
–  stohovanie s odsadzovaním až 5 000 listov;  

formátu B5 LEF až SRA3 
– 55 – 350 g/m2 natieraný/matný papier
–  k dispozícii samostatný alebo dvojitý,  

s funkciou odoberania vytlačených dokumentov 
počas chodu 

–  obsahuje jeden vysúvací vozík pre offline 
dokončujúce spracovanie/k dispozícii sú aj ďalšie 
vozíky 

Dokončujúce spracovanie 
Štandardný finišer: •	
– 55 – 300 g/m2 natieraný/matný papier
–  kapacita výstupného zásobníka až 3 000 listov  

(80 g/m2); horný zásobník na 500 listov (80 g/m2) 
–  jednoduché alebo duálne zošívanie až 100 listov 

s variabilnou dĺžkou šitia (natierané i matné papiere) 
–  dierovačka na 2 a 4 otvory 
–  vkladač (interposer) s kapacitou 200 listov pre 

predtlačené listy a listy tlačené na spadávku 

Zariadenie pre tvorbu brožúr: •	
–  obsahuje funkcie štandardného finišera so 

zásobníkom s kapacitou 2 000 listov a navyše: 
–  automaticky vytvára brožúry až do 25 listov 

(100 potlačených strán so zošitým chrbtom)  
z formátu 13” x 18”, 12” x 18”/SRA3, 11” x 17”/A3, 
 8.5” x 14”/B4 alebo 8.5” x 11”/A4 

Jednotka pre čelné orezanie Xerox SquareFold•	 ® 
– dokáže orezať až 25 listov (100 strán) 
– predné orezanie medzi 2 – 20 mm v 0,1mm krokoch 
– 64 – 300 g/m2 (matný); 106 – 300 g/m2 (natieraný) 
–  akceptované formáty papiera: minimálny:  

216 mm x 279 mm; maximálny: 330 mm x 457 mm 
– k dispozícii len s jednotkou pre tvorbu brožúr 

Skladanie/dierovanie 
C-Z sklad: •	
– C-sklad a Z-sklad 8.5” x 11”/A4 
– tlač zvnútra alebo zvonka zloženého papiera 
–  sklady 11” x 17”/A3 Z-sklad pre vkladanie do 

dokumentov formátu A4 (Z-sklad technických 
výkresov) 

–  k dispozícii so štandardným finišerom, zariadením 
pre tvorbu brožúr a štandardným finišerom Plus 

GBC•	 ® AdvancedPunch™: 
–  podporované formáty papiera: 8.5” x 11” (A4) 

podávanie dlhou stranou  
(iba stranou s dĺžkou 297 mm) 

– 80 g/m2 – 216 g/m2

–  k dispozícii je niekoľko výmenných razníc otvorov 

Ďalšie riešenia pre dokončujúce spracovanie (DFA)* 
Štandardný finišer Plus •	
–  kapacita stohovacieho zásobníka až 2 000 listov  

(80 g/m2) 
–  rovnaké funkcie ako pri štandardnom finišeri 

s integrovanou architektúrou DFA, ktorá podporuje 
mnoho in-line dokončovacích zariadení iných 
výrobcov vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie 

Jednotka pre tvorbu brožúr Plockmatic Pro 30 •	
–  väzba V1 a skladanie od 2 do 30 listov, až po 

výsledných 120 strán (80 g/m2), brožúra alebo 
jednoduchý sklad jedného listu 

–  k dispozícii sú štvorcový sklad, orezanie a podávač 
úvodných obálok (iba v kombinácii so štandardným 
finišerom Plus) 

GBC eBinder 200™ •	
–  stohovanie, dierovanie a tvorba brožúr s plochým 

chrbtom (8.5” x 11”/A4) od 5 do 100 listov 
–  viazacie prvky s automatickým nastavením (jedna 

veľkosť pre všetky) k dispozícii v čiernej, námorníckej 
modrej, bielej a priehľadnej 

–  možnosť spojenia s ďalšími alternatívami 
dokončujúceho spracovania (iba v kombinácii so 
štandardným finišerom Plus) 

Pásková lepená väzba - Xerox Tape Binder •	
–  viazanie kníh tepelnou páskou (8.5” x 11”/A4),  

15 až 125 matných listov (80 g/m2) 
–  viazacia páska je k dispozícii v čiernej, námorníckej 

modrej a bielej farbe
–  možnosť spojenia s ďalšími alternatívami 

dokončujúceho spracovania (len v kombinácii so 
štandardným finišerom Plus) 

Produkčné tlačiarne 
Xerox® Color 800/1000 
Tlač vo vysokom rozlíšení. 
Rýchle. Výkonné. Flexibilné. 

Produkčné tlačiarne 
Xerox Color 800/1000 
Prehľad

©2010 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox a dizajn loga, DocuCard®, FreeFlow® a SquareFold® sú obchodnými  
známkami spoločnosti Xerox Corporation, registrované v Spojených štátoch amerických a/alebo ďalších krajinách. 02/10 X80BR-01UA 

*K dispozícii po uvedení produktu na trh

Viac informácií získate u autorizovaného predajcu spoločnosti Xerox  
alebo na adrese www.xerox.sk
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Digitálne upravené pre dosiahnutie 
špičkovej kvality tlače 

Možnosti dokončujúceho spracovania 

Produkčné tlačiarne Xerox® Color 800/1000 produkujú ostrú, sýtu a digitálne 
upravenú, vysoko kvalitnú tlač. Vďaka využitiu suchých EA tonerov Xerox s nízkym 
bodom topenia a nových technológií fixácie farieb vám môžu produkčné tlačiarne 
Xerox Color 800/1000 ponúknuť ešte lepší rozsah farieb, vďaka ktorému dosiahnete 
fantastické obrazy s hladkými farebnými prechodmi, ktoré zaručene pritiahnu 
a udržia pozornosť. Produkčné tlačiarne Xerox Color 800/1000 poskytujú jednu 
z najširších možností voľby médií, od médií s nízkou gramážou (55 g/m2) až po tuhé 
médiá gramáže 350 g/m2. Poradia si proste so všetkými typmi papiera a tlačia 
vysokou rýchlosťou - 80 alebo 100 strán za minútu. 

Aby sme ešte ďalej rozšírili vaše možnosti digitálnej tlače, pridali sme voliteľný 
zásobník s čírym suchým tonerom, ktorý je možné aplikovať parciálne 
alebo plošne, a ktorý vdýchne vašim dokumentom život. Pretože dôkladne 
sledujeme vývoj tlačového priemyslu a naslúchame svojim zákazníkom, vyvinuli sme 
skvelú farebnú produkčnú tlačiareň so všestrannosťou, rozšíriteľnosťou a výkonom, 
ktorý je pre produkčné prostredie úplne ideálny. Vďaka svojmu flexibilnému 
pracovnému výkonu, podávaniu a možnostiam dokončovania budú produkčné 
tlačiarne Xerox 800/1000 vyhovovať vašej spoločnosti nielen teraz, ale aj potom, 
keď sa ešte viac rozrastie.

Naberanie papiera 

Ďalšie voliteľné jednotky pre dokončujúce spracovanie (k dispozícii po uvedení stroja na trh)

Možnosti dokončujúceho spracovania 

Široké možnosti 
dokončujúceho spracovania 
- od veľkokapacitného 
stohovania cez dierovanie, 
až po dvojité skladanie 
chrbta brožúr - dodajú vašim 
dokumentom ten správny 
punc luxusu. 

Modul rozhrania 
(nutný pre podporu 
finišerov) 

Jednotka pre 
páskovú lepenú 
väzbu Xerox 

GBC® 
eBinder 200TM 

Jednotka pre tvorbu brožúr  
PlockMatic Pro 30 

Štandardný finišer Plus. Obsahuje 
štandardné dokončovacie funkcie 
s voliteľnou jednotkou pre skladanie 
(C/Z sklad) plus DFA (Document 
Finishing Architecture), nutnú 
pre podporu ďalších možností 
dokončujúceho spracovania

Finišer s možnosťou tvorby 
brožúr a voliteľnou jednotkou 
pre skladanie (C-Z sklad) 
(brožúry s 25 listami alebo  
100 stranami) 

Jednotka pre orezanie Xerox® 
SquareFold®. Pripevňuje sa 
k voliteľnej jednotke pre tvorbu 
brožúr 

Veľkokapacitný podávač  
pre veľké formáty

GBC® 
AdvancedPunch™ 

Veľkokapacitný stohovač 
(jednoduchý alebo dvojitý) 
s kapacitou až 5 000 listov, 
vysúvací vozík (horný zásobník 
na 500 listov) 

Štandardný finišer s voliteľnou 
jednotkou pre C-Z sklad (2 - 100 
listov, zošívačka s možnosťou 
voľby z 3 pozícií umiestnenia 
sponiek s premenlivou dľžkou) 
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Voliteľný veľkokapacitný 
podávač pre veľké 
formáty

Tlačový engine Xerox 
Color Press (voliteľne 
zásobník na číry suchý 
toner)

Modul rozhrania 
(finišery) 

Voliteľná jednotka 
pre skladanie: C-sklad, 
Z-sklad, technický 
Z-sklad

Štandardný vkladač 
s kapacitou 200 listov

Jednotka pre tvorbu 
brožúr

Orezávací modul 
Xerox SquareFold® 

Dvojité veľkokapacitné 
stohovacie zásobníky 

GBC® 
AdvancedPunch™

Zásobníky pre 
štandardné formáty 

PC grafické užívateľské 
rozhranie

Vyberte si pre svoje aplikácie  
to ideálne dokončujúce spracovanie 

Máte možnosť vytvoriť takú kombináciu pre dokončujúce spracovanie, 
ktorá presne zodpovedá vašim potrebám, či už poskytujete širokú paletu 
služieb alebo sa sústredíte len na niekoľko najdôležitejších... máme pre vás 
ponuku možností dokončujúceho spracovania, ktoré uspokoja vaše potreby v každej 
situácii. Produkčné tlačiarne Xerox® Color 800/1000 ponúkajú obrovské množstvo 
volieb pre všetky produkčné prostredia a poskytujú plnú sadu flexibilných možností 
dokončujúceho spracovania s výborným pomerom cena - výkon. Práve vďaka 
produkčným tlačiarňam Xerox® Color 800/1000 je až neuveriteľne jednoduché 
vytvoriť profesionálne dokončujúce spracovanie, ktoré vhodne doplní vynikajúcu 
kvalitu tlače, kreativitu a jedinečné materiály. A teraz to najlepšie: vďaka ich 
modulárnemu riešeniu môžu vaše tlačiarne rásť spoločne s vašou firmou. 

Tak vynikajúca kvalita tlače,  
že z nej nespustíte oči
Naša technológia EA suchého tonera Xerox®  
s nízkym bodom topenia, ktorá navyše 
nepoužíva žiadny fixačný olej, dodá výtlačkom 
hladký, akoby offsetový povrch. Vďaka 
špeciálnemu chemickému zloženiu produkujú 
malé, konzistentné častice tonera vynikajúcu 
kvalitu tlače pri jeho menšej spotrebe 
a hladšími prechodmi. Pokročilá technológia 
správy farieb spoločnosti Xerox s uzatvoreným 
procesom umožňuje živé a konzistentné 
stvárnenie farieb. 
Produkčné tlačiarne Xerox Color 800/1000 
tlačia v rozlíšení 2400 x 2400 dpi, vďaka čomu 
môžu zaručiť skvele ostrú a rovnomernú tlač. 
Dosahujú skvelé stredné tóny, ostrý text, 
čisté neutrálne farby, detailné tiene, jasné 
zvýraznenie a skvelé renderovanie fotografií - 
to je ideálne pre dnešné špeciálne fotografické 
aplikácie. Produkčné tlačiarne Xerox Color 
800/1000 navyše udržujú konzistentné farby - 
každú stránku, každú tlačovú úlohu. 

Maximálna produktivita 
a efektivita 
Vypočuli sme požiadavky našich zákazníkov, 
opreli sa o svoje dlhoročné skúsenosti 
v odvetví produkčnej tlače, a výsledkom je 
tento najnovší prírastok do našej rodiny. 
Produkčné tlačiarne Xerox Color 800/1000 
v sebe spájajú kvalitný dizajn i inovačné 
technológie preverené dlhoročným nasadením, 
a to z nich robí „buldozéry“ v oblasti kvality 
tlače a vysokej produktivity. Budú preto 
vyhovovať vašim smelým produkčným plánom, 
a aj často obmedzenému miestu vo vašich 
kanceláriách. Rozvinutá technológia prenosu 
obrazu s novými zobrazovacími valcami 
s dlhou životnosťou a corotronmi s dvomi 
vodičmi a s funkciou automatického čistenia 
vydrží dlhšie a poskytuje ešte rovnomernejšiu 
kvalitu tlače. Nový bezošvý prenosový pás 
(IBT) ponúka ešte väčšiu všestrannosť, rýchlosť 
a spoľahlivosť tlače. 

Získate veľmi presnú registráciu zaisťujúcu 
hodnotu +/-0,5mm s elektronickým ovládaním 
a senzormi, ktoré sa automaticky prispôsobujú 
vloženým listom. 
Intuitívne ovládanie, s ktorého pomocou 
môžete nastaviť registráciu, kolmosť, 
zošikmenie alebo zväčšenie, vám umožní 
precízne zvládnuť aj tie najnáročnejšie 
úlohy. Máte dokonca možnosť vytvárať 
a ukladať svoje vlastné profily zahŕňajúce 
nastavenie média a jeho zarovnanie pre 
konkrétne úlohy a dávky papiera. Nová, vysoko 
efektívna technológia prenosového pásu 
fixačnej jednotky ešte účinnejšie prenáša 
energiu a podporuje ešte väčšiu šírku médií. 
Výsledkom je hladký, čistý a ostrý výstup 
dodávaný neuveriteľnou rýchlosťou. Naše 
nové jednoduché zariadenie pre rovnanie 
papiera v sebe integruje pásovú i valcovú 
technológiu, a zaisťuje dokonale rovný papier. 
Pokročilý vložený chladiaci modul sa zase stará 
o dokonalú kvalitu stohovania. 

Produkčné tlačiarne Xerox 
Color 800/1000 prinášajú 
skvelé stredové tóny, 
ostrý text, čisté neutrálne 
farby, detailné tiene, jasné 
zvýraznené plochy a skvelé 
renderovanie fotografií. Sú 
preto ideálnym pomocníkom 
pre dnešné špeciálne 
fotografické aplikácie. 
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Pomôžte svojim zákazníkom k väčšej 
kreativite. Všetko je digitálne čisté. 

Voľba je na vás. 
Výsledky sú fantastické. 

Zlepšite pomocou produkčných tlačiarní Xerox® Color 800/1000 svoju 
kreativitu a zvýšte účinnosť dokumentov. Dosiahnete to vďaka možnosti pridania 
piatej tlačovej kazety, ktorá vie aplikovať číru vrstvu a rozširuje tak možnosti tlače 
o vytváranie aplikácií s vysokou hodnotou. 

Rôzne prostredia vyžadujú rôzne pracovné postupy. Aby sme uspokojili všetky 
vaše potreby, môžete si vybrať z troch jedinečných, vysoko výkonných ripovacích 
serverov, ktoré vám pomôžu dosahovať špičkovú kvalitu farieb. Všetky disponujú 
funkciami pokročilej správy farieb a podporujú tlač z najrôznejších typov dát. 

Číry toner vám tiež umožňuje vytvorenie 
jemného, profesionálneho vzhľadu 
vodoznaku alebo pridanie bezpečnostných 
prvkov. Alebo ním môžete potlačiť celú 
stránku a upútať tak pozornosť a vytvoriť 
kontrast v rámci danej tlače. Nebojte sa 
byť kreatívni. Používanie číreho tonera 
vám dáva možnosť vniesť do vašej tlače 
nový rozmer, čo pomôže odlíšiť tlač vašich 
zákazníkov od produktov konkurencie. Vďaka 
číremu suchému toneru dokážete zvýrazniť 
obrázky takým spôsobom, že budú takmer 
vyskakovať z papiera; pritiahnete pozornosť 
k nadpisom alebo požadovanému textu; 
zvýrazníte fotografie, logá alebo rôzne 
obrázky; vytvoríte umelecké efekty; 
obohatíte diskové dokumenty svojich 
zákazníkov o vodoznaky a ďalšie vizuálne 
hodnoty. 

Kreatívne možnosti, ktoré svojim 
zákazníkom vďaka schopnostiam tohto 
nového, číreho suchého tonera ponúknete, 
z vás urobia ich skutočného partnera. 
Môžete tak radiť aj tým klientom, ktorí 
sú už odborníkmi na dizajn, ako správne 
usporiadať tlačové materiály tak, aby táto 
doplnková číra vrstva patrične zdôraznila 
požadované prvky. Alebo môžete túto 
pridanú kreatívnu hodnotu ponúknuť 
zákazníkom v momente, keď dorazia 
s materiálmi na tlač - stačí nastaviť 
požadovaný efekt priamo na vašom 
tlačovom serveri. 

Tlačový server  
Xerox® FreeFlow® 
Tento extrémne rýchly, výkonný a ľahko 
ovládateľný ripovací server s technológiou 
ConfidentColor poskytuje vylepšenú správu 
farieb a možnosti digitálnej produkčnej 
tlače na vyžiadanie. Integrované funkcie 
ako podmienené programovanie stránok, 
presmerovanie úloh a prispôsobené tlačové 
fronty uľahčujú správu tlačových úloh.

Tlačový server Xerox CX, 
Powered by Creo®  
Color Server Technology
Výkonný tlačový server CX spája nástroje 
pre správu farieb, ktoré vám pomôžu dosiahnuť 
špičkovú farebnú tlač, s architektúrou 
navrhnutou za účelom maximalizácie 
produktivity. Navyše tvorí platformu, ktorá 
hladko integruje komerčnú tlač s prostredím 
pre náročné pracovné procesy. 

Tlačový server Xerox EX, 
Powered by Fiery®

Tlačové servery EX zvyšujú produktivitu i zisky 
vašej spoločnosti a rýchlo a jednoducho 
dodávajú tlačové úlohy v špičkovej kvalite. 
Inovačné vysokorýchlostné servery 
automatizujú pracovné procesy a zaisťujú 
skvelú kvalitu farieb aj tlače, na ktorú sa môžete 
spoľahnúť v každej situácii. 

Základný obraz bez aplikácie číreho suchého tonera.

Pomocou číreho suchého tonera máte 
možnosť zdôrazniť určité miesta na tlačenom 
materiáli, alebo ním potlačiť celý list. 
Táto aplikácia: 

zvýrazní požadované obrázky tak, •	
že budú priamo vyskakovať z papiera;

pritiahne pozornosť k titulku alebo •	
požadovanému textu;

zlepší fotografie, logá alebo požadované •	
obrázky;

dokáže simulovať perleťový alebo •	
metalický efekt;

môže vytvoriť digitálne vodoznaky, ktoré •	
zdôraznia umelecký efekt alebo zvýšia 
bezpečnosť;

zlepšia kvalitu tlače textúrovaných médií.•	
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Udržujte svoje obchody v pohybe. 

Hlavné slovo vo všetkých oblastiach vášho podniku má dnes produktivita. 
Zákazníci požadujú, aby ste im dodali ich tlačové úlohy čo najskôr, s konzistentnou, 
vysokou kvalitou obrazu a chcú tiež flexibilitu, vďaka ktorej si poradíte aj s neštan-
dardnými zákazkami. Produkčné tlačiarne Xerox® Color 800/1000 sme vyvíjali s tým, 
aby ste boli schopní tieto požiadavky jednoducho a bez problémov splniť. Pri vývoji 
našich produktov dbáme na to, aby bola rutinná údržba jednoduchá a netrvala 
príliš dlho. Xerox Productivity Plus vám umožní optimalizovať všetok tlačový čas 
a poskytne vám plnú kontrolu nad kvalitou tlače, 24 hodín denne, sedem dní 
v týždni. 

Existuje mnoho pravidelne naplánovaných 
procedúr, ktoré sme pre vás alebo vašich 
administrátorov zjednodušili tak, aby sa 
vykonávali v takú dobu, keď je to pre váš 
podnik najvhodnejšie, bez nutnosti prerušenia 
prebiehajúcich pracovných procesov. 
Diagnostický software vás upozorní na to, že sa 
blíži doba spustenia naplánovanej údržbovej 
rutiny, a poskytne vám kompletné informácie 
o stave a podrobné návody, ktoré vás prevedú 
všetkými potrebnými postupmi. 

Suchý toner, pásy i corotrony boli navrhnuté 
tak, aby dosahovali optimálnu životnosť. Keď 
ale nadíde čas ich vymeniť, zvládnete to sami. 
Jednotlivé dielce sa ľahko vymieňajú a presne 
zapadajú na svoje miesta, takže je ich výmena 
záležitosťou niekoľkých málo minút. Panely, 
ktoré kryjú oblasti, ku ktorým potrebujete 
v rámci údržby prístup, sú pripevnené skrutkami, 
ktoré je možné odstrániť len prostredníctvom 
špeciálneho skrutkovača, ktorý vám dodáme 
spoločne s tlačiarňou. Nemusíte sa obávať, 
že by ste sa vy alebo vaši administrátori omylom 
dostali do kritických oblastí, ktorých údržbu 
môže vykonávať len servisný technik spoločnosti 
Xerox. Pomáhame vám tak zvyšovať dobu, 
po ktorú je tlačiareň bezproblémovo v chode, 
maximalizovať produktivitu a optimalizovať 
výkon vašich produkčných tlačiarní Xerox 
Color 800/1000. 

Stále máte k dispozícii neustálu podporu 
servisných technikov spoločnosti Xerox, 
nemusíte sa však už plne spoliehať na ich 
príjazd, pre prípad, že sa so strojom niečo stane. 
Máte tak vo svojich rukách moc nad chodom 
zariadenia a tým pádom i nad zvyšovaním 
produktivity a prevádzkového času. 

Pretože chceme, aby váš podnik 
fungoval na plné obrátky, vyvinuli 
sme Xerox Productivity Plus (XPP), 
partnerstvo medzi servisnými službami 
spoločnosti Xerox a vami.

A B

 

C ED F

A

A

B

C

C

D

F

F

E

Modro zvýraznené oblasti ukazujú miesta, kam bol na tomto príklade aplikovaný číry suchý toner.  
Ak máte záujem o skutočné vzorky tlače s čírym suchým tonerom, kontaktujte prosím autorizovaného predajcu spoločnosti Xerox.

Zvýrazní určité časti obráz-
kov tak, že budú priamo 
vyskakovať z papiera

Ešte lepší simulovaný 
metalický vzhľad 

Zvýrazní siluety a tienenie 
na fotografiách 

Vytvorí efekt farebného laku Pritiahne pozornosť k titulku Vytvorí zaujímavé 
vodoznaky 
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Precízna technológia vyvinutá práve  
pre vaše aplikácie. Pozrite sa dovnútra. 

Voliteľné veľkokapacitné 
podávače pre veľké 
formáty
Máte možnosť pridať modul 
obsahujúci dva doplnkové 
zásobníky, každý s kapacitou 
2 000 listov, čím rozšírite 
kapacitu médií na celkových 
8 000 listov a umožníte 
tlač úloh až na štyri rôzne 
typy médií. Automatické 
prepínanie zásobníkov 
a možnosť ich doplňovania 
počas chodu optimalizuje 
dobu tlače. 

Štandardné podávače 
Vďaka jedinečnému 
integrovanému zhotoveniu 
má produkčná tlačiareň 
menšie rozmery. 
Dva zásobníky s kapacitou 
2 000 listov vám umožňujú 
používať médiá nižšej 
i vyššej gramáže  
(55 - 350 g/m2), formátu 
182 mm x 182 mm až 
330 mm x 488 mm. 

Zarovnanie papiera/
sútlač
Zaisťuje presnosť 
registrácie +/-0,5mm 
s elektronickou kontrolou 
a senzormi, ktoré 
automaticky upravujú 
nastavenia tak, aby 
zodpovedali formátu 
vloženého papiera. 

Kazeta s čírym tonerom
Suchý toner typu EA 
(emulzná agregácia) 
zaručuje vysokú kvalitu 
a nižšiu spotrebu tonera. 
Navyše nepoužíva žiadny 
fixačný olej, vďaka čomu 
je jednoduché udržať 
vnútorné prostredie stroja 
v čistote. 

Tlač vo vysokom rozlíšení 
(Drum Developer Housing) 
Špičková technológia  
VCSEL umožňuje 
vynikajúcu tlač v rozlíšení 
2400 x 2400 dpi 
a digitálnu reprodukciu 
odtieňov sivej. 

Corotrony s dvomi 
vodičmi a s funkciou 
automatického čistenia/
zobrazovacie valce 
s dlhou životnosťou 
S dvomi vodičmi/mriežkami 
zaisťujú rovnomerné 
vystavenie zobrazovaciemu 
valcu, vďaka čomu 
je možné dosiahnuť 
stabilnú kvalitu tlače na 
každej stránke. Funkcia 
automatického čistenia 
optimalizuje dostupnosť 
zariadenia pri zachovaní 
vysokej kvality tlače. 

Kazeta s čírym suchým 
tonerom (voliteľne) 
Umožní vám rozšíriť 
kreativitu a zvýšiť účinnosť 
vašich dokumentov. 
Poradíte si tak aj s tými 
najzložitejšími zákazkami, 
to všetko rýchlosťou 
tlače 80 alebo 100 strán 
za minútu. 

Bezošvý prenosový pás 
Ponúka ešte väčšiu 
všestrannosť, rýchlosť 
a spoľahlivosť s použitím 
širokej palety najrôznejších 
médií a aplikácií. 

Modul prenosového pásu 
fixačnej jednotky 
Nová technológia teflónového 
prenosového pásu krytého 
silikónovou vrstvou rýchlo 
a efektívne prenáša energiu 
do fixačnej jednotky, vďaka 
čomu môžete oveľa rýchlejšie 
tlačiť na médiá až do gramáže 
350 g/m2.

In-line chladiaci modul 
Ochladzuje hotové výtlačky 
za účelom bezproblémového 
priebehu dokončovacieho 
spracovania a stohovania. 

Zariadenie pre rovnanie 
papiera. Zaistenie dokonalej 
rovnosti papiera pomocou 
spojenia pásovej a valcovej 
technológie.

Výstupný zásobník 
Poskytuje rýchly 
a jednoduchý prístup 
pre rýchle tlačové úlohy 
a kontrolu. 

Modul rozhrania 
Tento voliteľný komponent 
vám otvára dvere k podpore 
širokej ponuke možností 
dokončujúceho spracovania. 

Veľkokapacitný stohovací 
zásobník 
Ponúka produkčné možnosti 
stohovania (k dispozícii 
v jednoduchej i dvojitej 
kombinácii) vďaka podpore 
všetkých médií bez ohľadu 
na ich formát a gramáž. 
Vysúvací vozík pridáva 
možnosť vykladania počas 
chodu, čím maximalizuje 
tlačový čas.

Nový integrovaný dizajn s inovovanými vlastnosťami, ako je napríklad 
štandardný zásobník papiera umiestnený vo vnútri tlačového stroja, 
umožnil zmenšiť rozmery zariadenia, zatiaľ čo vylepšená technológia 
dráhy média zvyšuje produktivitu stroja. 


