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Digitale pers
Consistente kwaliteit,  
productiviteit en  
waar voor uw geld



Consistente fantastische kleuren –  
afdruk na afdruk.
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De Xerox® DocuColor® 8080 digitale pers met “Low Gloss”-tonertechnologie 
produceert afdrukken met een aangename matte afwerking die afdruk na 
afdruk fantastisch oogt. Met gebalanceerde neutrale tinten, gedetailleerde 
schaduwpartijen en doortekende felle partijen en uitmuntende fotorendering, zal 
de DocuColor 8080 digitale pers uw klanten in verrukking brengen. Uw afdrukken 
hebben een "offset-achtig uiterlijk" gemaakt op digitale snelheid en met digitaal 
gebruiksgemak. Onze geautomatiseerde, inline kleurkalibratietechnologie zorgt 
ervoor dat de DocuColor 8080 digitale pers consistente, herhaalbare kleuren levert 
met de hoogst mogelijke afdukkwaliteit  

Om uw dagelijkse productie te verhogen 
kan de DocuColor 8080 digitale pers alle 
substraten uitvoeren op een nominale 
snelheid van 80 ppm. U kunt snel en 
betrouwbaar zowel eenvoudige opdrachten 
afdrukken op gewone substraten als 
complexe opdrachten op zware substraten. 
Met de DocuColor 8080 kunt u meer 
opdrachten doorvoeren op de pers met 
als gevolg een groter aantal te factureren 
pagina's aan het eind van de maand.

Bereik kostenbesparingen door 
gebruik van onze aangepaste 
productiviteitsapplicaties – voor 
grotere efficiency en het automatiseren 
van workflows. Automatiseer uw 
gepersonaliseerde documenten met 
VI on the Fly-applicaties. Stroomlijn 
opdrachtinstellingen met Setup and Go-
applicaties voor visitekaartjes, briefkaarten, 
kalenders, brochures, enzovoort. Verwijder 
verdere knelpunten met de One-Touch-
applicaties om tijdrovende prepress-
handelingen te automatiseren, zodat deze 
voorbereidingen in seconden plaatsvinden in 
plaats van minuten of uren.

Laat uw bedrijf groeien met een suite 
Business Development Tools en de hulp 
van onze deskundigen op het gebied 
van business development. Wij kunnen 
u bij iedere stap helpen, of het nu training, 
applicatieontwikkeling of marketing betreft, 
of zelfs bij het opzetten van uw eigen 
prijsstructuur, gebaseerd op uw toegevoegde 
waarde.



3

Betere kleuren – sneller
De DocuColor® 8080 digitale pers is uitgerust met de Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
en de inline fotospectraalmeter waarmee u uw spaarzame tijd gebruikt om kwaliteit en 
consistentie in winst om te zetten. Dit maakt u een onmisbare partners voor uw klanten. De 
pers is ontworpen met ingebouwde procesautomatisering met het oog op kleurnauwkeurigheid 
en herhaalbaarheid, opdracht na opdracht, ongeacht de operator. Daarnaast wordt een snelle, 
eenvoudige verdeling over meerdere apparaten mogelijk; dit leidt tot een hogere productiviteit 
en betere bezetting van de pers.

Eén fotospectraalmeter, meerdere productiviteitsverbeteringen
Het hart van de DocuColor 8080 digitale pers en van onze afdrukoptimalisatietools wordt 
gevormd door een interne, inline fotospectraalmeter. Onze Automated Colour Quality Suite, 
kort ACQS, is een set van kleurbeheertools die allen gebruik maken van de data afkomstig van 
de fotospectraalmeter, voor een betere kleurnauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Door deze 
geavanceerde fotospectraalmeter in de papierbaan op te nemen en door het automatiseren 
van processen zoals kalibratie, huisstijlkleurkalibratie en profielen, stroomlijnt de Docucolor 
8080 digitale pers de workflow in hoge mate en neemt de totale productiviteit toe. 

Referentiekleuren – eenvoudig in te stellen
Klanten die applicaties zoals marketingbrochures en direct mail produceren, eisen een 
hoge mate van consistentie van de kleuren voor logo's of de weergave van kleuren volgens 
huisstijlrichtlijnen. Herhaalbaarheid is daarbij even belangrijk, zo niet belangrijker, dan 
nauwkeurigheid. Met de Xerox® FreeFlow® Print Server kunt u huisstijlkleurkalibratie uitvoeren 
voor het fijnafstemmen van de kleuren op basis van officiële (door PAntOne® gelicenseerde) 
referentiewaarden, binnen een door de gebruiker op te geven kwaliteitsbereik. Hierbij worden 
automatisch data van het afdrukmechanisme uitgelezen en de CMYK-verhoudiging voor elke 
kleur waar nodig aangepast, om het kleurverschil met de referentiewaarde te kleinen, en een 
afdrukkwaliteit te verkrijgen die "spot-on" is.

Geavanceerde profielen – met slechts één druk op de knop
Door het toepassen van geavanceerde profielen wordt automatisch een beter, klantspecifiek 
ICC-compatibel bestemmingsprofiel gemaakt voor kleurkritische applicaties, zoals foto's die 
een hoge mate van kleurechtheid en detailweergave alsmede een prettig uiterlijk vereisen. 
RGB- en CMYK-bestanden worden gekoppeld aan het gewenste, offset-achtige, drukwerk 
waardoor het makkelijker wordt om kleurruimtes te emuleren en nauwkeuriger kleuren te 
verkrijgen. Bij de toepassing van geavanceerde profielen worden beelden gerenderd aan de 
hand van kleurnormen in de grafische industrie, zoals Fogra en GRACoL, voor uitmuntende 
kleuren.

Automatische kalibratie
Door gebruik te maken van de inline 
fotospectraalmeter die in de papierbaan 
is geïntegreerd, kunnen we tijdrovend 
handmatige colour management 
verminderen en vervangen door 
functies die met één druk op de knop 
een constante hoge afdrukkwaliteit 
leveren. Door kleurvlakken op doelvellen 
af te drukken, en deze na registratie 
nauwkeurig te lezen, kunnen we 
de gelezen data interpreteren en 
actie ondernemen. Zo reduceren we 
downtime en automatiseren we colour-
management. Door de kalibratieroutines 
te stroomlijnen, verhogen we de 
beschikbaarheid van de pers, maken 
we het mogelijk voor u om snel en 
op tijd uw opdrachten te kunnen 
leveren. De FreeFlow Print Server levert 
nog grotere productiviteit. Door de 
planning verregaand te automatiseren 
kan de operator meer tijd besteden 
aan productie in plaats van  colour 
management. Zo worden menselijke 
fouten voorkomen en kan de aandacht 
volledig worden gewijd aan het op tijd 
produceren van opdrachten.

Inline fotospectraalmeter

HuisstijlkleurAutomatische kalibratie Geavanceerde profielen maken
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Papierinvoermodule 
bestaat uit twee laden 
voor elk 2.000 vel, 
zodat u zowel lichte als 
zware papiersoorten 
met een gewicht 
variërend van 60 tot 
300 g/m2 kunt invoeren. 
er kan een tweede 
invoermodule worden 
toegevoegd, waarmee 
de papiercapaciteit op 
een totaal van 8.000 
vel uitkomt, waarmee 
afdrukopdrachten 
met vier verschillende 
substraten kunnen 
worden verwerkt.

Dankzij een 
klantspecifieke 
papierdatabase kunt u 
unieke papierprofielen 
op basis van specifieke 
papierkenmerken 
maken, opslaan, 
ophalen en steeds 
opnieuw gebruiken.

Programmerings- 
modes

 • In de mode Alle 
gewichten kunt u 
alle papiersoorten 
met een snelheid 
van 80 ppm op 
A4 verwerken, 
onafhankelijk van het 
papiergewicht en de 
papiersoort.

 • In de mode 
Gemengde 
media wordt de 
doorvoersnelheid 
geoptimaliseerd 
voor opdrachten 
met gemengde 
papiergewichten.

Directe aandrijving 
zonder tandwielen 
zorgt voor een 
zeer consistente 
afdrukkwaliteit.

Instelbare uitlijning 
met elektronische 
regeling voorkomt 
scheeftrekken, 
registreert de haaksheid 
en invoerrand en zorgt 
voor registratie binnen 
nauwe toleranties. 

De papierbaan, 
inclusief de 
roestvrijstalen 
geleiderails voor 
het schoon en weer 
drukken, speelt een 
belangrijke rol bij het 
zetten van een nieuwe 
norm in afdrukkwaliteit, 
betrouwbaarheid 
en afdruksnelheid. 
De beeldpositie kan 
heel nauwkeurig 
worden afgesteld met 
eenvoudig aan te 
passen instellingen.

Mogelijkheid tot 
bijvullen van "Low 
Gloss"-toner tijdens 
de productie verhoogt 
de productiviteit omdat 
u de DocuColor 8080 
niet hoeft te stoppen 
om toner bij te vullen. 
tijdens het verwisselen 
van de tonercartridges 
kunnen er met het 
interne tonerreservoir 
ongeveer 5.000 
afdrukken worden 
geproduceerd.

Productiviteit verhogen van binnen naar buiten.

Ontworpen voor grotere productie. Gebaseerd op een platform dat reeds is 
toegepast in duizenden installaties wereldwijd, samen goed voor ettelijke miljarden 
pagina's per jaar, beschikt de DocuColor®8080 digitale pers over een toonaangevende, 
innovatieve beeldopbouw technologie die zich in de praktijk heeft bewezen en 
waarop uw bedrijf kan bouwen.
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Beeldopbouw met 
hoge-resolutie 
dankzij state-of-
the-art VCSeL-
technologie met 32 
lasers. Hiermee wordt 
zeer snel een beeld 
opgebouwd met een 
resolutie van 2400 x 
2400 dpi.

Reinigingssysteem 
voor corotrons maakt 
het reinigen van 
de corotrondraden 
eenvoudig, voor 
een constant hoge 
afdrukkwaliteit.

Inline fotospectraal-
meter  automatiseert 
kalibratie van de pers 
voor nauwkeurige en 
stabielere huisstijl kleur, 
PAntOne -afstemming 
en hogere productiviteit.

Volledig geauto- 
matiseerde 
antikrulwals zorgt 
voor constante 
en betrouwbare 
afdrukkwaliteit. Met 
programmeerbare 
instellingen kunt u 
antikrul-parameters 
voor specifieke 
afdrukmaterialen 
opgeven, zodat 
afdrukken vlak worden 
afgeleverd, gereed voor 
afwerking.

Uitlegtafel met hoge 
capaciteit voor diverse 
stapelmogelijkheden van 
alle afdrukmaterialen, 
ongeacht formaat en 
gewicht.  Het maximale 
stapelgewicht voor de 
uitlegwagen is 45 kg.

Optionele uitlegtafel/
nieteenheid verhoogt 
de productiviteit omdat 
er maximaal 50 vellen 
van 90 g/m² tegelijk 
tot sets kunnen worden 
geniet.

Productiviteit verhogen van binnen naar buiten.
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Xerox Productivity Plus 
In deze training worden operators geïnstrueerd hoe zij basistaken kunnen uitvoeren om de pers draaiende te houden en de korte 
doorlooptijd en levertijd te realiseren. Voor deze basiswerkzaamheden zijn geen speciale vaardigheden vereist. Door een aantal 
routineonderhoudswerk-zaamheden te leren en vervolgens uit te voeren, zoals sensorreiniging en filtervervanging, bent u ervan verzekerd 
dat uw apparaat maximaal beschikbaar is voor productie. 
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Kies de server die bij u past.

Vind wat u nodig heeft. Bij de DocuColor® 8080 digitale pers hebt u een keuze 
uit drie printer servers. elke kleurenserver wordt gekenmerkt door uitmuntend 
kleurbeheer en een gebruikersvriendelijke interface voor de productie van 
schitterende digitale kleuren en een perfect in uw organisatie geïntegreerde 
workflow.

Xerox® FreeFlow® Print Server
Deze bijzonder snelle, krachtige en 
gebruikersvriendelijke kleurenserver met 
ConfidentColor-technologie biedt verbeterde 
mogelijkheden voor kleurbeheer en on-
demand digitale productie. Ingebouwde 
voorzieningen als programmering van 
uitzonderingspagina's, het doorsturen van 
opdrachten en instelbare afdrukwachtrijen 
maken het beheer van opdrachten bijzonder 
eenvoudig.

Xerox® EX Print Server, Powered 
by Fiery® 
De eX Print Server heeft nieuwe, verbeterde 
functies, zoals ondersteuning voor Adobe 
PDF Print engine, waarmee complexe 
en aansprekende beeldvorming op de 
pers mogelijk is. Uitgebreide ColorWise®-
kleurbeheertools maken de productie van 
drukwerk met een consistente topkwaliteit 
mogelijk, ongeacht het kennisniveau van de 
gebruiker op het gebied van kleurbeheer.

Xerox® CX Print Server, 
Powered by Creo® Color Server 
Technology
De CX Print Server heeft naast het leveren 
van uitmuntend digitaal kleurendrukwerk 
nog veel meer te bieden. Deze kleurenserver 
combineert kleurbeheertools voor de 
productie van superieur digitaal drukwerk met 
een workflow die naadloos aansluit bij "high 
end" digitale kleurproductieomgevingen. 

Workflowoplossingen
Productiviteitsapplicaties
Xerox levert de oplossingen waarmee u 
meer opdrachten kunt produceren – met 
productiviteitsapplicaties die de meest gangbare 
workflows stroomlijnen en automatiseren. elk van 
deze optionele applicaties is geconfigureerd met 
de juiste workflowsoftware, hardware en on-site 
ondersteuning om u te helpen snel uw maximale 
productiviteit te behalen.

VI on the Fly
Hiermee maakt u gepersonaliseerde applicaties 
die uw klanten in verrukking brengen en uw bedrijf 
laten groeien:
•  Brengt de benodigde tijd voor compositie 

en RIP terug van uren tot minuten met 
voorgedefinieerde sjablonen 

•  Sjablonen die u kunt gebruiken met onderdelen 
van FreeFlow VI Suite voor het maken van 
briefkaarten, kalenders, visitekaartjes en posters

•  Onbeperkt aantal sjablonen die u zelf kunt 
definiëren

Setup and Go
Biedt u de eenvoudigste opdrachtkaarten in de 
bedrijfstak om meer opdrachten te produceren:
•  U hoeft zich geen zorgen meer te maken over te 

selecteren toepassingen, impositie-instellingen 
en het combineren van bestanden

•  Voorgedefinieerde, gebruiksklare 
opdrachtkaarten bij FreeFlow express voor het 
afdrukken van katernen, brochures, briefkaarten, 
visitekaartjes, kalenders en nog veel meer.

One-Touch 
Biedt u de snelste prepress zonder tussenkomst 
van een operator waarmee u kosten kunt 
besparen:
•  Maak de overstap van prepress-werkzaamheden 

waardoor u slechts een handjevol opdrachten 
per dag kon uitvoeren naar honderden 
opdrachten per dag

•  Prepress-sjablonen die u in één stap selecteert 
(slepen en neerzetten) voor gebruik bij 
FreeFlow Process Manager® voor briefkaarten, 
visitekaartjes, katernen, brochures, kalenders en 
posters met of zonder variabele gegevens

De optionele productiviteitsapplicaties kunnen bij 
elk van de kleurenservers voor de DocuColor 8008 
digitale pers worden gebruikt.
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GBC® eBinder 200™
Produceer boekjes met de GBC eBinder 200 
die voorzien zijn van een 360o doorlopende 
omslag die u volledig plat kunt openvouwen. 
Stapel, perforeer en bind in met één inline 
apparaat! Duurzame, zelfafstellende 
polyester inbindelementen geschikt voor alle 
maten (verkrijgbaar in zwart, donkerblauw, 
wit en transparant) voor het maken 
van professionele omslagpresentaties, 
kalenders, plat opengevouwen documenten 
en meer van 2 tot 100 A4-vellen, zonder 
de arbeidsintensieve, tijdrovende offline 
werkzaamheden die voorheen samenhingen 
met handmatig perforeren en inbinden.

Xerox® DB120-D Document 
Binder
Als 's werelds eerste en enige inline 
thermische omslaginbindeenheid voor 
digitale kleurenpersen, biedt de DB120-D 
Document Binder u de mogelijkheid om 
professioneel ingebonden, compleet 
afgewerkte documenten te produceren in 
diverse stijlen, op nominale snelheid van de 
DocuColor 8080. De inbindeenheid kan tot 
zo'n 120 A4-vellen inbinden met in het oog 
springende voorgevormde of klantspecifieke 
omslagen.

Kies de afwerking die bij u past.

Lever professionele resultaten die uw bedrijf helpen groeien. De DocuColor® 
8080 digitale pers is modulair en uitbreidbaar, om steeds te kunnen voldoen aan 
uw behoeften. Met inline opties van een inbindeenheid voor plat opengevouwen 
documenten, uitlegtafel met hoge capaciteit, omslaginbindeenheid tot een 
standaard- en professionele documentafwerkeenheid, kunt u uw bedrijfsresultaten 
verbeteren door nieuwe applicaties toe te voegen.

Standard Horizon ColorWorks 
Document Finisher en Horizon 
ColorWorks PRO Document 
Finisher
Creëer indrukwekkende katernen met 
inline vouwen, nietjes in de hoek of aan de 
bovenrand, schoonsnijden aan de lange 
zijde, en stapelmogelijkheden, snel en 
eenvoudig met de standaardmodule. Voorzie 
uw drukwerk van meervoudig rillen en snij 
dit schoon met de ColorWorks Professional 
Document Finisher. De schoongesneden 
zijden zijn haarscherp, netjes en nauwkeurig. 
Deze productie-afwerkeenheid levert 
professioneel afgewerkte documenten zonder 
dat verdere nabewerking is vereist.

GBC FusionPunch® II Inline 
Printer Punch
Door afdrukken en perforeren te combineren 
in één stap zonder extra arbeidskosten, kan 
de FusionPunch II zelfs moeilijke applicaties 
aan en kunnen een groot aantal materialen 
worden verwerkt, zoals gemengde, gladde 
en lichtere materialen - en dit alles met 
een hoge mate van betrouwbaarheid. 
Het geperforeerde papier wordt 
verschoven gestaffeld in de gekoppelde 
uitlegtafeleenheid, waardoor gekleurde 
scheidingsvellen en handmatig sorteren tot 
het verleden behoren.



Resolutie 
 • 2400 x 2400 dpi (1-bit diepte)
 • Lijnrasters: 

 – 150 clustered dot
 – 200 clustered dot
 – 300 clustered dot
 – 600 clustered dot
 – 200 lijnen per inch, geroteerd
 – Stochastisch 

Technologie 
 • Programmeerbare elektronische 
registratieprofielen

 • Klantspecifieke papierdatabase
 • Reinigingssysteem voor laadcorotrons
 • Inline fotospectraalmeter als hulpmiddel voor de 
operator bij taken als kleurkalibratie en profielen 
maken en toepassen

 • Verbeterde invoer en afwerking
 • Dynamisch registratietransport voor schoon-en-
weer registratie +/- 0,5 mm

Productiviteit van de DocuColor 8080 
(Mode Alle gewichten) 

 • 80 ppm (A4), 60-300 g/m²
 • 4800 full process A4-kleurenafdrukken  
4/0 afdrukken per uur

 • 2400 SRA3  
4/0 afdrukken per uur 

Papierformaten 
 • Maximum papierformaat: 320 x 488 mm
 • Minimum papierformaat: 182 x 182 mm
 • Maximaal te afdrukgebied:  
315 x 480 mm 

Flexibiliteit/gewicht van het papier 
 • Gecoat en ongecoat papier, transparante 
papiersoorten, zelfkopiërend papier, DocuCard®, 
etiketten, visitekaartjes, glossy brochures, 
raambiljetten, duurzame/kunststofbladen, 
wenskaarten, polyester en klantspecifieke 
oplossingen

 • Ondersteuning voor opdrachten met gemengde 
papiersoorten

 • 60-300 g/m²

©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, DocuCard®, DocuColor®, FreeFlow®, FreeFlow 
Makeready®, FreeFlow Output Manager®, FreeFlow Process Manager®, ProfitAccelerator® and VIPP®  zijn handelsmerken van of in licentie 
gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. GBC®, eBinder 200™ en FusionPunch® zijn handelsmerken van 
GBC. Powered by Fiery® en ColorWise® zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Powered by Creo® is een handelsmerk van Creo, 
Inc. PAntOnE® is een handelsmerk van Pantone Systems, Inc. Press-sense™ is een handelsmerk van Press-sense Ltd. 05/11  D80BR-01DA

Specificaties van de Xerox® DocuColor® 8080 digitale pers

www.xerox.com

*Uitsluitend verkrijgbaar bij FreeFlow Print Server.

Papiercapaciteit en -verwerking 
 • Papierladen: 2.000 vel per lade, 182 × 182 mm 
tot 320 × 488 mm, 60-300 g/m²  
Opmerking: ladecapaciteit is berekend op papier 
van 90 g/m²

 • Automatisch wisselen van laden
 • Staffelopvangbak: 500 vel met aflevering als 
automatisch verschoven sets

 • 2-zijdig afdrukken: automatisch 2-zijdig 
afdrukken (4/4 afdrukken) uit alle laden tot 
300 g/m²

Elektrische vereisten 
 • Basisconfiguratie: 200-240 V wisselstroom, 

50/60 Hz, 30 A (stand-alone gebruik)
 • extra netaansluiting vereist voor Print Server, 

invoer-/afwerkeenheden en scanner:
 – 200–240 V, 10 A, 50 Hz

Afmetingen 
 • Basisafdruksysteem (zonder RIP en/of invoer-/
afwerkapparaten):

 – Hoogte: 141,3 cm
 – Breedte: 254 cm
 – Diepte: 110,5 cm
 – Gewicht: 1.000 kg 

Afdrukcapaciteit 
DocuColor 8080 

 • 1,2 miljoen

Keuze aan kleurenservers 
 • Xerox® FreeFlow® Print Server 
 • eX Print Server, Powered by Fiery® 
 • CX Print Server, Powered by Creo® 

Opties 
 • tweede invoermodule voor 4.000 vel
 • Uitlegtafel met hoge capaciteit voor 3.750 vel
 • Uitlegafel met nieteenheid voor 2.250 vel
 • Xerox® DB120-D
 • GBC® FusionPunch® II
 • GBC® eBinder 200™
 • Standard Horizon ColorWorks 
 • Standard Horizon ColorWorks PRO 

Automated Colour Quality Suite 
(ACQS) 

 • Vergroot de productiviteit en consistentie door 
automatische kalibratie

 • Garandeert een betere afdrukkwaliteit en 
herhaalbaarheid 

 • Inline fotospectraalmeter (standaard) leest de 
kleurgegevens uit op nominale snelheid

 • Beschikt over huisstijlkleuren voor automatische 
omzetting op basis van PAntOne-kleuren voor 
resultaten met een nauwkeurigheid die voldoen 
aan de ICC-norm*

 • Maakt automatisch bestemmingsprofielen voor 
kleurkritische applicaties*

Optionele FreeFlow-collectie 
 • FreeFlow Print Manager
 • FreeFlow Process Manager®

 • FreeFlow Output Manager®

 • FreeFlow express to Print
 • FreeFlow Web Services
 • FreeFlow VI Suite
 • FreeFlow Makeready®

Xerox®-productiviteitsapplicaties
 • VI on the Fly

 – FreeFlow VI Interpreter
 – Freeflow VIPP® Pro Publisher
 – Ondersteuning door analisten

 • Setup and Go 
 – FreeFlow express to Print
 – Ondersteuning door analisten

 • One-touch
 – FreeFlow Process Manager
 – PC (specificatie verkrijgbaar als deze door de 
klant is aangeleverd)
 – Ondersteuning door analisten

Bedrijfsontwikkeling
 •  ProfitAccelerator®: een verzameling van meer 
dan 100 tools, kits, handleidingen, sjablonen, 
software voor financiële modellen en meer die u 
helpt een snelle groei van uw afdrukvolumes met 
de DocuColor 8080 te bereiken.

 •  Business Development Services: training 
en Professional services die de volgende 
bedrijfsactiviteiten ondersteunen: Sales 
en Marketing, Workflow en operationele 
werkzaamheden en applicatieontwikkeling. Deze 
services worden wereldwijd aangeboden door 
Xerox en een extern netwerk van consultants die 
gericht zijn op de groei van uw bedrijf.


