
Xerox® iGen™ 150 Press 
Znovu definovaná produktivita.
Vy si znovu definujte Váš zisk.

Xerox® iGen™ 150 Press 
Prehľad
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Xerox® iGen™ 150 Press nanovo defi nuje 

hodinu ako jeden z najmocnejších 

nástrojov k rastu vášho podnikania, 

eliminujúc kompromisy medzi kvalitou a 

ziskom, ku ktorým sa museli tlačiarne 

celé roky uchyľovať. 

Prináša ľahko dosiahnuteľnú a udržateľnú 

kvalitu obrazu, vysokú rýchlosť 

a pokročilú automatizáciu, takže každá 

hodina sa stáva nástrojom budovania 

silnejšieho a stabilnejšieho podnikania.

Silnejší vďaka spokojným 
zákazníkom.
Urobte dojem na svojich zákazníkov vynikajú- 
cou kvalitou obrazu a urobte veľký krok 

k získaniu ich spokojnosti a vernosti. iGen 150 

posunie vaše podnikanie na vyššiu úroveň. 

Silnejší vďaka skvelej možnosti 
pre zákazky – vrátane ich 
presmerovania z ofsetu.
Mocná zmes schopností robí iGen 150 

jedinečným pre produkciu širokého spektra 

zákaziek. Povedzte svoje áno rýchlemu obratu. 

Porovnajte farebnosť na niekoľko mesiacov 

starých zákazkách. Ponúknite širokú škálu 

možností. Doslova ohromte zákazníka. 

Silnejší vďaka nižším nákladom.
iGen 150 znižuje vaše prevádzkové náklady 

mnohými spôsobmi. Budete schopní vytlačiť
zákazníkovi čokoľvek na mieru rýchlejšie ako
kedykoľvek predtým a s menšími úpravami, 
Váš čas využijete lepšie a s väčším ziskom. 

Silnejší vďaka inováciám.
iGen 150 je vyvrcholenie viac ako desať rokov
štúdií, vylepšovania a spolupráce s našimi 

zákazníkmi. Bol preskúmaný doslova každý 

aspekt, aby sme zvýšili produktivitu a znížili 

náklady tak, aby vaše podnikanie rozkvitalo
a bolo na trhu konkurencieschopné.

Dnes môže byť každá hodina ziskovejšia, 
s menšími kompromismi. 

Jedna hodina. Jednotka času, že? Zvyčajne áno. No v dnešnom obchodnom 

svete je to tiež jednotka produktivity - a hlavne, úspechu. Každá hodina každého
dňa je závod s konkurenciou, súťaž o viac zákazníkov a príležitosť rozšíriť vaše 

podnikanie – pokiaľ máte správne riešenie.

Čo sa stane počas jednej 
hodiny? 
Svet je plný rôznych kultúr, zvykov 

a mien. Ale sú isté veci, ktoré 

sú univerzálne. Všade je hodina 

jednotkou času. 

Každú hodinu: 

• Blesk zasiahne Zem

21 600 krát.

• Je predaných 12 671 počítačov. 

• Narodí sa viac ako 6 100 ľudí. 

• Je prevedených 360 miliónov
vyhľadávaní cez Google. 

•  Po celom svete je vyrobených 5 936 

áut – rovnako tak aj 2 283 100 

kancelárskych sponiek.

• Obchodovanie je poháňané 

93 000 000 šálkami kávy. 

A hodina sa stala ešte produktívnejšia. 

iGen 150 vzal do úvahy všetko , čo sa 

môže počas jednej hodiny stať a 

ešte znásobil produktivitu, ktorú 

môžete počas nej dosiahnuť. 
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Možno uvažujete o kvalite obrazu a 
produktivite oddelene. 
iGen™ 150 premýšľa inak.

Celé roky bola na trhu jedna konštanta – všeobecné očakávania vašich 

zákazníkov, že zákazky, ktoré produkujete, sa budú zhodovať s ich individuálnymi 

požiadavkami a to vždy. A po celé roky ste si museli vybrať, či dodáte túto 

kvalitu alebo či sa viac zameriate na produktivitu. 

S iGen 150, môžete mať oboje. Dosiahnutie
vynikajúcej kvality obrazu je rýchlejšie ako 

kedykoľvek predtým a to vďaka navrhnutému 

zobrazovaciemu systému, ktorý vám ušetrí čas 

pri nastavovaní systému a riešení problémov.

Začína to stratégiou, ktorá 
zabudováva silné technológie 
správy farieb priamo do tlače.
Xerox® Confi dent Colour je zbierkou najlepších 

technológií správy farieb navrhnutou a 

upravenou tak, aby dodala skvelú farebnosť 
a tým i predajnejší výsledok. Tieto zabudované 

technológie sú podporované unikátnymi 

konzultačnými službami a službami pre rozvoj 

podnikania fi rmy Xerox, aby ste si boli istí, že 

ste pripravení splniť - či prekročiť - očakávania
vašich zákazníkov. Confi dent Colour vám 

dovolí emulovať množstvo technických 

štandardov ako sú GRACoL a Fogra a splniť  

štandardy Pantone. Teraz už môžete presne  

zladiť farby od zákazky k zákazke, v každej  
zmene a pri každej tlači.

Digitálna tlač definitívne doháňa 
ofset. 
Xerox® Matte Dry Ink bol vyvinutý, aby 

využil rastúce možnosti digitálnej tlače
s vzhľadom takmer identickým s 

výstupom z ofsetu. Kombinácia Matte Dry 

Ink a zobrazovacieho systému iGen 150 Press 

tvoria perfektný doplnok vášho ofsetového 

podnikania. 

Môžete produkovať nové aplikácie, ktoré 

sa plynulo integrujú do vášho existujúceho 

workfl ow ofsetových zákaziek. 

Matte Dry Ink naozaj podčiarkuje silu 

iGen 150 a vašu schopnosť uspieť na jednom 

z najrýchlejšie rastúcich trhov nášho prie-
myslu. Výsledky sú strhujúce... Nie len výsledky, 

ktoré vidíte na každej stránke, ale predovšetkým
dopad, ktorý vidíte na stránke najdôležitejšej -  
stránke s fi nančnou bilanciou.
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Predvídateľný výstup, strana za 
stranou, deň za dňom, stroj za 
strojom, mesto za mestom.
S iGen™ 150 si zákazníci, ktorí k vám prichá-
dzajú, môžu byť zakaždým istí. Je to ľahšie ako
kedykoľvek predtým, Colour Maintenance 

Tool – v  spojení s Inline spektrofotometrom 

– odstraňuje manuálne zásahy do kalibračné- 
ho procesu a dodáva výnimočnú farbu hneď 

na prvý výtlačok. Tento automatický proces 

analyzuje spektrum cieľových farieb a upozor- 
ní operátora, že tlač je pripravená na produkciu 

– eliminujúc prebytočné údržbové kroky a 

a zvyšujúc prevádzkyschopnosť.

A zároveň v tandeme pracuje Systém 

automatickej kontroly denzity obrazu tým, že 

detekuje a odstráni nežiadúce prúžky skôr, 
ako sa objavia. Získate konzistentnú kvalitu 

každého obrazu, každý deň. 

Prehodnoťte kvalitu obrazu až 
do najmenšieho detailu.
Kvalita obrazu iGen 150 dosahuje kvalitu 

ofsetu a spĺňa očakávania zákazníka už od 

prvej tlače. Plní prísľub naozajstnej grafi ckej 
komunikačnej kvality a výkonu. 

iGen 150 používa nový 2400 x 2400 

zobrazovací systém s Vertical Cavity Surface-

Emitting Laser (VCSEL) technológiou, ktorá 

dodáva viac informácií do tlačeného obrazu. 

To znamená vylepšený detail, jednotnejšie 

rozety a lepšiu ostrosť. 

Spolu s ďalšími vylepšeniami, kvalita obrazu 

iGen 150 znamená spokojnejších zákazníkov
a rozkvet vášho podnikania.

“Chceme si byť istí, že keď 

nakúpime prístroje, získame kvalitu, 

ktorá bude konzistentná. A že keď 

raz vyrobíme zákazku, tak nabudúce 
bude vyzerať veľmi, naozaj veľmi 

podobne tomu, čo sme robili 
naposledy.”

–  John Cassidy, Prezident

Duplicates Ink – 

Print and Communications
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Ako švajčiarske hodinky... 

 A
Zásobník
Zásobníky (až 6), dva nakladače papiera/každý; 

dopĺňanie počas tlače; kapacita až 30 000 stránok.

B
Hárková tlač
Najväčší rozmer hárku až 364 x 660 mm.

C
Transport bez chytačov
Bezchytačový transportný mechanizmus, ktorý 

dovoľuje tlač až do 1mm od okraja; zvyšuje 

spoľahlivosť podávania materiálu v celom rozsahu  

natieraných i nenatieraných materiálov.

D
Zásobníky suchého atramentu
Ľahko doplniteľné, vysokokapacitné zásobníky 

suchého atramentu, výmena za chodu.

E
Matný DryInk
Zloženie DryInk bolo vyvinuté tak, aby sa využili skve-
lé príležitosti na trhu s fotografi ami optimalizáciou
vzhľadu lesklých, stredných tónov a matného podania. 

Ideálny na akékoľvek aplikácie vyžadujúce matný 

povrch, obzvlášť tie na nenatieranom či hodvábnom 

povrchu. 

F
Nové záznamové jednotky
Nový 2-D VCSEL (Vertical Cavity Self Emitting Laser) 
2400 x 2400 zobrazovací systém umožňuje vyššiu
hustotu bodov, z ktorých je tvorený tlačový bod. 

G
Automatický dávkovač developeru
Táto nová metóda kombinujúca DryInk s 

automatickým dávkovaním developeru zaisťuje 

konzistentnú farebnú uniformitu od prvého 

do posledného hárku, od zákazky k zákazke. 

S automatickým dávkovačom už obsluha nemusí 

stroj zastavovať, aby vymenila developer, čo znamená
oveľa širšie využitie stroja a jeho vyššiu produktivitu. 

H
Automatická kontrola denzity
Každá tlač, či už digitálna či litografi cká môže 

byť náchylná ku zmenám denzity či pruhom. 

Automatická kontrola denzity iGen 150 je 

patentovaná technológia vytvorená tak, aby 

detekovala pruhy vo výstupe predtým, ako sa objavia
a opravila ich bez zásahu obsluhy.  Systém automa-
ticky meria denzitu skúšobných vzorkov a ak detekuje 

rozdiel, digitálne kompenzuje akýkoľvek nesúlad – tým 

zaistí konzistentnú denzitu na celej stránke. 

I
Automatická korekcia obrazu voči papieru
S novou iGen 150 Automated Image-on-Paper 

technológiou sú manuálne nastavenia nahradené 

automatickými, čo eliminuje nákladné a časovo 

náročné fi nálne nastavovanie polohy obrazu. 

J
Jednobodový prenos obrazu
Jednobodový prenos obrazu na materiál rýchlosťou až 

9 000 4/0 výtlačkov za hodinu (150 za minútu).

 A

B C

D

J

K

L

G

F

E I

H
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K
Inteligentná fixácia
Inteligentná fi xácia sa prispôsobí rozdielnym 

parametrom materiálu a spracuje každý hárok 

veľkou rýchlosťou.

L
Inline Spektrofotometer
Do dráhy papiera iGen™ 150 sme integrovali 

spektrofotometer a niektoré významné operácie sme 

tým zautomatizovali – napríklad Linearizáciu stroja, 

Rozšírené farebné profi lovanie stroja, Kalibráciu 
priamych farieb a Kontrolu farebnosti tlačového 

systému. Tieto operácie vám zaručia presnejšiu a 

stabilnejšiu farebnosť v čase s vynaložením menšieho 

úsilia, farebnosť zodpovedajúcu PANTONE a úroveň 

produktivity, ktorú ste nikdy nezažili. 

M
660 mm vykladač
Väčší vykladací modul (až štyri); dva kolieskové 

vozíky na stohovač; vám dovolia plne využiť rozmer 

nášho najväčšieho hárku. A kompatibilita DFA 

(Document Finishing Architecture) znamená, že 

môžete kedykoľvek pridať vami zvolené automatické 

inline dokončovacie riešenie.

Elektronické skladanie
Elektronické skladanie cez odsadenie bloku zákaziek.

N
Vrchný zásobník
Vrchný zásobník pre náhle, rýchle zákazky či 

náhľady –pohodlne prístupný dokonca i so súčasne 

prebiehajúcou inou tlačou.

O
Xerox® “Dual Mode” Podávač od C.P. Bourg
Ako samostatné zariadenie či ako súčasť Xerox® 

IntegratedPLUS Finishing Solution for Booklets, 

poskytuje Dual Mode podávač účinné nástroje 

prípravy zákaziek pre dokončovaciu linku pomocou
automatického nastavenia a tiež zdieľanie tejto linky 

s niekoľkými ďalšími tlačiarňami. Tlačiareň, ktorá je 

vybavená Dual Mode podávačom in-line, môže 

obísť podávač a poslať stránky priamo do in-line 

fi nišeru. A naviac, stohovacie vozíky z iných tlačiarní 
môžu byť vložené do podávača k použitiu in-line 

fi nišerom, keď ho pripojená tlačiareň nepoužíva. 

Podávač tiež môže byť použitý ako vstup do off-line 

auto-fi nišera, pokiaľ sa in-line spracovanie nehodí 

do konkrétnej spracovávanej zákazky.

P

Voliteľné dokončovacie zariadenie
Voliteľné rozhranie pre dokončovanie tlačoviny 

umožňujúce pripojiť rôzne inline zariadenia.

M

N

P

O

Švajčiarske hodinky majú povesť najlepšej technológie a najlepšieho spôsobu
ako merať čas. To je výstižná metafora pre iGen™ 150. Najlepšia technológia 

a dizajn vytvára z iGen 150 štandard, ktorým budú posudzované všetky ostatné 

riešenia digitálnej tlače. A je štandardom pre meranie produktivity a zisku. Každou 

hodinou, každou zmenou, každým dňom vaše podnikanie silnie. 
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Vyššia rýchlosť. Zvýšená automatizácia. Väčšia 

prevádzkyschopnosť. Menej odpadu. Takže 

každá hodina sa stáva príležitosťou. 

Spustite zopár krátkodobejších 
zákaziek, ktoré splnia požiadavky 
zákazníka, počas jednej zmeny.
Pokiaľ nás roky pred digitálnou tlačou čosi 
naučili, bol to fakt, že samotná rýchlosť sa 
nerovná výnosnosť. Ale ako súčasť  
kompletného riešenia určite pomáha.  

A iGen 150 je kompletné riešenie. 

25% nárast rýchlosti spolu s preukázanou 

výkonnosťou iGen 150 vám dovolí tvoriť viac 

práce rýchlejšie. To znamená rýchlosť až 

137 A4 strán za minútu. A ešte naviac, náš 

660 mm systém pracuje rýchlosťou 3000  

4/0 strán za hodinu, aby vytvoril efektívnych 

150 A4 strán za minútu. 

V spojení so silou výberu tlačových serverov, 

efektívnejším workfl ow, skvelým už prvým 

výtlačkom a efektivitou celej škály inline 

dokončovacích možností, vyprodukuje 

iGen 150 viac zákaziek, ktoré vám pomôžu 

maximalizovať vaše investície a rozširovať 
vaše podnikanie tak rýchlo ako nikdy predtým. 

Rozšírená veľkosť hárku pre 
zachytenie rozšírených možností.
Vyššia efektivita. Menej listov. Exkluzívne 

schopnosti. To je to, čo prináša iGen 150 

s veľkosťou hárku 660mm. Náš najväčší hárok 

znamená, že vaši klienti budú môcť zahrnúť 
viac obsahu - na rovnaký hárok.

Ale čo vám táto veľkosť strany prináša 

v konečnom dôsledku? Priestor, aby vaše 

podnikanie rástlo tým, že budete tlačiť 
ekonomickejšie, obslúžite zákazníkov lacnejšie  

a dáte im to, čo im ostatní dať nemôžu .

Produktivita krát 24 – hodín. 

iGen™ 150 násobí vašu produktivitu. Koľkokrát? My vravíme 24 krát. 
Pretože každú hodinu, každého dňa vás iGen 150 robí ziskovejším. Pokiaľ je 
podnikanie závod s časom a konkurenciou, iGen 150 vás posúva do vedenia. 

Venovali sme sa produktivite z každého uhla, aby sme vytvorili - úplne 

jednoducho - najproduktívnejšiu tlač vôbec. 

iGen 150 veľkosť strany: 14.33"/364 mm x 26"/660 mm.
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Avšak hárok 660 mm je užitočný, len ak 

je spustený vo výrobných množstvách. 

S voliteľným 660 mm stohovačom – 

ktorý je kompatibilný s následným inline 

dokončovaním – sú vaše dokončovacie 

neduhy a starosti minulosťou.

Automatizácia najzložitejších 
úloh.
Rozsiahla automatizácia celého systému, 

vrátane kritickej kontroly farebnosti – uľahčuje 

interakciu obsluhe na rôznej úrovni schopností 

a robí každého člena vášho tímu tak 

produktívneho ako len to je možné. 

Xerox® IntegratedPLUS 
Dokončovanie pre brožúry.
Tak prospešné, ako bolo automatické 

dokončovanie predtým, sa rovnako tak mohlo 

stať vašou záťažou.  Procesy pred a po 

tlači vyžadovali skúseného pracovníka, aby 

nastavil tlačové súbory pre dokončovacie  

zariadenie a neskôr nastavil to isté zariadenie 

k vykonaniu práce. A boli ste nútení priradiť 
dokončovacie zariadenie len jednej tlačiarni.  
A pokiaľ ste netlačili brožúry, tak sa napríklad 

väzba V1 nedala použiť inak... Xerox® 

IntegratedPLUS Finishing Solution 

for Booklets to celé mení. Teraz môže byť 
predtlačové a dokončovacie nastavenie 

zautomatizované, či už je dokončovacie
zariadenie vo vzťahu s tlačiarňou in-line či off-

line. Získate to najlepšie z oboch – pohodlie  

inline s fl exibilitou offl ine, plus neprekonateľné 

pracovné úspory.

“Pokiaľ sa chystáme rozšíriť naše podnikanie a pozrieme sa na jeho 

budúcnosť, potrebujeme nejaký nový model… To je dôvod, prečo sme sa 

vrhli do digitálnej tlače, pretože keď sme si robili prieskum, a zistili sme, že 

to je presne to, kde je budúcnosť tlače a marketingu - množstvo digitálnej 
tlače.”

–  Buzzy Castonguay

Business Development Manager 

Colour Web Printers
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iGen™ 150 je výsledkom času.
A skúseností. 

iGen 150 Press je ďalšou generáciou revolučnej technologickej rodiny.  
Viac ako desaťročie je Xerox na čele odvetvia digitálnej tlače - s nápadmi, 
ktoré zmenili spôsob akým je svet schopný tlačiť, inováciami, ktoré priniesli  
pozoruhodné nové technológie a vylepšeniami, ktoré robia digitálnu tlač 

produktívnejšou a ekonomickejšou každým dňom. 
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Čo by ste urobili s väčším 
priestorom pre výrobu dnes?
Teraz, v súčasnej dobe trávite mnoho času 

pretláčaním chýb, kontrolou kvality, 

nastavovaním práce a čakaním na tlač. Viac 

ako je nutné. 

S iGen 150 je čas, ktorý trávite podobnou 

činnosťou ďaleko nižší, a máte teda viac času 

pre samotnú výrobu. Viac času na vytlačenie 

zákaziek, ktoré sú pripravené ísť z tlače priamo 

do rúk zákazníka. Viac času pre dosiahnutie
zákazky, ktorá spĺňa akékoľvek kvalitatívne
požiadavky bez pokusov a omylov. Viac času 

na vytlačenie a úpravu rozsiahlych, vysoko 

ziskových zákaziek. Viac času na výstup  

a ovládnutie trhu, ktorý mohol predtým byť  

mimo váš dosah. 

A viac času, aby ste dostali častejšie zaplatené. 

Čo by ste urobili s väčším  
priestorom pre výrobu tento rok?
Nechajte vaše uvažovanie presiahnuť jednu 

hodinu a vezmite do úvahy týždeň, mesiac, rok. 

Keď vynásobíte pridanú produktivitu, ktorú 

umožňuje iGen 150 počtom hodín v roku, 

vyjde vám päť ďalších mesiacov možného 

výrobného času. 

Čo by ste mohli urobiť s týmto navýšením 

produktivity? Viac zákaziek. Väčšia spokojnosť 
zákazníkov. Rastúci biznis. iGen 150 môže 

naozaj spôsobiť prevrat tým, že umožní 

príkladnú efektivitu a vyššiu úroveň zisku.

A žiadna myšlienka nie je lepšia než tá, na ktorej je iGen™ 150 postavený –  
vezme konečné množstvo času a prinúti ho pre vás pracovať usilovnejšie.   
To je myšlienka, ktorá vám vypláca väčšie a väčšie dividendy každú hodinu. 

Premýšľajte o tom takto…vaša 

konkurencia môže tvoriť zisk len 12 

mesiacov nasledujúceho roku, zatiaľ čo
vy ho budete tvoriť 17*.

Potenciálny produkčný čas, vyšší než 80% s 
automatizáciou iGen 150

*Predpokladané pre iGen 150 s 85% dobou prevádzkyschopnosti v porovnaní so zariadením s rovnakou 

rýchlosťou tlače s 60% dobou prevádzkyschopnosti. 

iGen 150 ProductionýTime 

Service 

Repair 

Quality Control 

Waiting for Press 

Paper Jam 

Planned Maintenance 

Consumable Change 

Press Error Waste 
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Špecifikácia: Xerox® iGen™ 150 Press

Pre viac informácií o Xerox® iGen™ 150 Press, 
kontaktujte zástupcu spoločnosti Xerox , alebo navštívte www.xerox.sk 

Rýchlosť tlače
• 3000 660mm 4/0 strán za hodinu

(150/A4 hárkov za minútu)

• 4500 A3 4/0 strán za hodinu 

• 8250 A4 strán za hodinu

Kvalita obrazu
Obrazové rozlíšenie
• 2400 x 2400 dpi

Tlačové rozlíšenie
• 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi

Farby
• Cyan, Magenta, Yellow, Black

Formát papiera
Štandardná veľkosť hárku
• Maximum 364 mm x 571 mm

Minimum 178 mm x 178 mm

Voliteľné rozšírenie
• Maximum 364 mm x 660 mm

Minimum 254 mm x 419 mm

Formát obrazu
• Maximálna potlačiteľná plocha je o 2 mm 

menšia ako veľkosť stránky (1 mm okraj  

na všetkých krajoch)

Hmotnosť papiera (všetky zásobníky)

• Nenatieraný pap.: 60 g/m2 do 350 g/m2 

 (max 500 um sila materiálu)

• Natieraný pap.: 90 g/m2 do 350 g/m2 

 (max 500 um sila materiálu)

Potlačovaný materiál
• Natieraný, nenatieraný, textúrovaný, špeciálne 

médiá
• Recyklovaný, perforovaný, rozraďovače, fólie a 

široké spektrum etikiet, DocuCard®, NeverTear, 

DuraPaper®, UltraMagnet, DocuMagnet

• Zmiešané zákazky, podporované pri maximálnej 
rýchlosti

• Žiadna doba sušenia
• Zvláštne príslušenstvo pre potlač štruktúrovaných 

médií (voliteľne)

Technologické vylepšenia
Tlač
• Vytváranie zdrojových a cieľových ICC profilov  

a ich rýchla tvorba 
• Kontrola farebnosti systému a jej sledovanie
• Jednobodový prenos obrazu na papier

• Technológia Confident Colour

• Nástroj Colour Maintenance Tool

• Uzavretá slučka kontroly tlačového systému  

s Inline Spektrofotometrom

• Výborný gamut CMYKových dry inks

• Výmena dry inku bez prerušenia tlače
• Automatizovaná registrácia obrazu na papier

Transport papiera
• Viac druhov papiera v jednej zákazke (až 12)

• Priama cesta papiera
• Veľký polomer obracača pre obojstrannú tlač
• Triedenie tlačových hárkov
• Vozík pre vykladač

• Zakladanie/výmena papiera bez prerušenia tlače

Vstupná kapacita
• Až šesť zásobníkov
• Až 12 nakladačov
• Každý zásobník pojme stoh 254 mm 

(2 500 natierané 120 g/m2)

• Všetky médiá možno založiť do každého zásobníku
• Vstupná kapacita až 30 000 hárkov a viac (volit.)

Vykladač
• Až štyri vykladače inline

• Každý vykladač má dva vozíky

• Vykladač pojme stoh 305 mm 

(3 000 natierané 120 g/m2)

• Horný výstup pre vzorky

• Triedenie, ofsetovanie zákaziek

• Výstupná kapacita až 12 000 hárkov (voliteľne)

Voliteľné príslušenstvo
Vstup z role
• SheetFeeder iG poskytuje až 50 000 ďalších strán 

A4 na rolu (založené na papiere A4; 75 g/m2)

• Zakladanie priamo do transportu papiera
• Množstvo strán na roli sa môže meniť podľa 

priemeru role, dĺžky strihaného hárku a typu 

papiera (natieraný/nenatieraný a pod.)

Inserter (vkladač)
• Dva nakladače

• Dovoľuje pridávať do zákazky špeciálne stránky, 

ktoré nemôžu prechádzať fixačnou jednotkou stroja 

(napr. embossované materiály)

Inline dokončovanie
•   Tvorba brožúr s C.P. Bourg Document 

Finisher (BDFEx), C.P. Bourg Booklet Maker 

(BMEx), alebo Duplo DBM-5001 Inline Booklet 

Maker

• Multigraf Stacker

• Lepená väzba s Xerox® Book Factory

• Výsek s GBC Fusion Punch II

• UV Coater

• Scoring, orez, rozrez a perforácia s Rollem JetSlit 

System

Riešenie variabilných dát
• FreeFlow® Variable Information Suite, XMPie a 

ďalší partneri v odvetví

Rozmery
Celkové štandardné rozmery tlačiarne iGen 150® 

(tlačová jednotka, dva zásobníky, jeden 
vykladač)

• 7 366 x 1 829 x 2 438 mm (D x Š x V)

• 3 580 kg

Xerox® FreeFlow® Print Server
• Integrovaná technológia Parallel RIP

• Schopnosti ICC Device Link 

• Integrácia s produktami rodiny FreeFlow 

• Adobe PostScript, PDF 1.8, PCL5, TIFF, FRF 

• Adobe Acrobat 9 

• Adobe PDF Print Engine 2.0 

• Užívateľské rozhranie určené pre správu 

a produkčnú organizáciu zákaziek 

• Súčasný príjem, RIPovanie a tlač dát

• AFP/IPDS 

• VDP: VIPP®, PPML, Optimised PostScript, 

Optimised PDF pre VDP   

Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery® 
Výhody
• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition 

• Fiery Colour Profi ler Suite v3.1 

• EFI SeeQuence Suite 

• Fogra Media Wedge 

Podporované sieťové protokoly
• TCP/IP, PAP, FTP Printing, IPP, LPR/LPD 

• SMB print sharing (over TCP/IP) 

Podpora dátových formátov 
• Adobe PostScript, PDF 1.9 

• PCL, TIFF, JPEG 

• Adobe Acrobat 10 

• Adobe PDF Print Engine 2.0 

• Adobe PDF/VT 1.0 

• VDP: VIPP, VPS, PPML v2.2, EFI FreeForm 1 & 2  

• Fiery JDF v1.1


