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Farger kan gjøre mye mer enn bare å få dokumentene dine til å se bedre ut. 
De kan hjelpe deg å nå forretningsmålene dine. Ved å legge til farge retter du mottakerens 
oppmerksomhet dit du vil ha den og på den måten kan du bidra til at hver eneste side i 
dokumentet ditt gjør jobben sin raskere og enda mer effektivt. DocuTech 155/180 HighLight 
Colour Systems mangedobler denne muligheten med høyhastighetsutskrift i  
sort pluss én farge. Og resultatet? Økt respons og nye applikasjonsområder.

Oppnå resultater. 
Til nesten samme pris som for sort/hvitt, 
kan Xerox DocuTech 155/180 HighLight 
Colour Systems gi deg den kapasiteten 
og fleksibiliteten du trenger for å lage 
verdi fulle og slagkraftige applikasjoner. 
Enten du gir eksisterende dokumenter en 
vitamininnsprøytning eller optimaliserer 
nye, kan uthevingsfarge på de rette stedene 
gjøre dem mer effektive enn noensinne. Og 
samtidig øke fortjenesten din.

Tiltrekk deg oppmerksomhet. 
Sort/hvitt mangler den slagkraften applika
sjoner med farger gir. Dokumentet gir deg 
ingen indikasjoner om hvilke opplysninger 
som er viktigst.

Fullfarge er jo selvsagt tiltalende, men her blir 
ikke fargene brukt strategisk for å sørge for at 
leseren fokuserer på et bestemt felt.

Se forskjellen. 
Med uthevingsfarge blir hovedbudskapet ditt,  
salgspriser, rabatter osv., umiddelbart tydelig.  
Det retter også oppmerksomheten direkte 
mot de viktigste budskapene – inkludert 
utløpsdato, advarsler og instruksjoner –  
selve fokusområdet på siden.

Legg til én farge –  
og effekten mangedobles.



En farge motiverer. 
Ved å legge til én farge forsterker du motta
kerens opplevelse. Ved å få mottakeren til å 
se det du ønsker han skal se, når du ønsker 
det, kan du motivere leseren til å:

• Kjøpe produktet du vil de skal kjøpe når du 
uthever en god pris eller et tidsbegrenset 
tilbud

• Betale i tide ved å utheve det utestående 
beløpet eller forfallsdato på en faktura

• Ta en raskere beslutning ved å under
streke kjernebudskapet i meldingen

• Se svaret raskere i opplæringsmateriell 
og forstå budskapet ditt umiddelbart

• Huske for eksempel varemerket ditt, 
produktene dine, kontaktinformasjon  
og liknende

I mange tilfeller er ikke fullfarge nødvendigvis 
like effektivt som én enkelt, strategisk plassert 
farge. Det kan være mye mer overbevisende 
å bruke sort pluss én farge enn fullfarge – og 
det til en bedre pris.

En farge stikker seg ut. 
Hver dag blir vi bombardert med tusenvis av 
ulike budskap. Reklame, fakturaer, plakater, 
salgsbrosjyrer, hefter, brosjyrer osv. sloss 
om vår oppmerksomhet. De som lykkes er 
strategisk planlagt og gjennomført på en 
overbevisende måte. Uthevingsfarge gir  
deg muligheten til å:

• Få dine budskap til å skille seg ut fra 
mengden og få den oppmerksomheten  
de fortjener

• Gjøre det enkelt for leseren å fokusere 
på nøkkelinformasjon

En farge gir deg flere muligheter. 
DocuTech 155/180 HighLight Colour 
Systems er faktisk verdens raskeste skriver 
med uthevingsfarge. Både hastighet og 
produktivitet er på produksjonsnivå. Med 
ett system kan du utvide applikasjonene, 
mulighetene og øke fortjenesten. I tillegg 
får du fleksibiliteten og styrken til Xerox 
FreeFlow®programmet, noe som både 
utfyller og forbedrer arbeidsflyten. Alt  
dette er Xerox’ uthevingsfarge i stand til.

Enten du skriver ut i sort/hvitt eller sort pluss én uthevingsfarge, er 
Xerox Highlight Colour Systems verdens raskeste fargeskrivere for 
uthevingsfarge.

DocuTech 155/180 Highlight Colour Printer DocuTech 180 Highlight Colour Publisher



HighLight Colour Systems  
med DocuTechkapasitet.

Ekte styrke kommer innenfra. Ved å bruke kvalitetssystemet DocuTech som basis, har 
vi bygd maskiner som gir deg større trykke og utskriftskapasitet enn før. Med en hastighet 
på 155/180 spm vil hastigheten aldri være noe problem. Og stifting, innbinding, bruk av 
magasinmodul og utlegging med høy kapasitet gir deg etterbehandlingsfunksjoner du 
tidligere bare har kunnet drømme om.

A

Kraftig programvare som  
passer til din arbeidsflyt.
Programvaren FreeFlow Print Server, kombinert 
med DocuTech HighLight Colour Systems, gir 
deg uovertruffen jobbstyring, inkludert: 

• En kraftig server for effektiv drift

• RIP, utskrift og programmering – alt kan 
gjøres samtidig

• En ny og oppdatert prosessor med nok 
hestekrefter til selv de mest komplekse 
jobber og utfordrende produksjonsmiljøer

B

Si ja til flere jobber  
i flere formater.
HighLight Colour Systems gir deg 
fleksibiliteten til å motta jobber via:

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• IBM® Channel: Bus and Tag

• Støtte for Adobe® Postscript® 
level 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, 
PPML, RDO og ASCII

• Støtte for LCDS, IPDS (valgfritt)

• Integrerte FreeFlowkomponenter:  
FreeFlow Variable Information Suite,  
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (tilleggsutstyr)

C

Enestående resultater  
fra en kombinasjon av  
to utskriftsteknologier.
Systemene er bygd opp av to teknologier, 
en xerografisk skriverenhet med et bilde
behandlingssystem med laser for sort og 
LED (Light Emitting Diode) for farge. Farge 
og sort skrives ut fra fotoreseptoren med én 
arksirkulering og overføres til papiret med  
full skriverhastighet.

Oppløsning:

• 600 x 2 400 ppt for sort

• 600 x 600 ppt for farger
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Hastigheten som dekker akkurat dine behov. Våre HighLight Colour Systems leveres i 
to hastigheter – 155 eller 180 spm. Du kan enkelt oppgradere hastigheten  
på stedet etterhvert som bedriften vokser eller endres. Vi tilbyr også to konfigurasjoner 
med etterbehandlingsalternativer.

D

Legg til en ny farge og  
få enda større effekt.
Det er like enkelt å bytte farge som det er 
å bytte ut de kundeutskiftbare enhetene. 
Før du vet ordet av det har du lagt til blått, 
cyan, rødt, rubinrødt, magenta, fiolett, grønt, 
kongeblått eller gult i dine sort/hvittdoku
men ter. En automatisk, papirløs utskrifts
justering sørger for enestående, konsekvent 
bildekvalitet.

E

Oppsiktsvekkende og  
konsekvent kvalitet. 
SmartPress™teknologi sørger for kvaliteten 
på uthevingsfargen. I denne berøringsfrie 
metoden blir det lagt en fargepulversky på 
fotoreseptoren og dermed reduseres sjansene 
for potensielle skader på papiret, samtidig 
som bildekvaliteten bedres.

F

Distribuert skanning eller ingen 
skanning. Det er opp til deg. 
Valgfri distribuert skanning med FreeFlow 
Scanner 665 gjør alle fortrykkingsfunksjonene 
du bruker på digitale dokumenter enklere. 
Det er den distribuerte skanneløsningen 
som passer inn i din arbeidsflyt og som gir 
deg fleksibel klargjøring og enestående 
bildekvalitet med 600 x 600 ppt for både 
farge og sort/hvittskanning, med en oppløs
ning på opptil 1 200 x 1 200 ppt interpolert. 

Uansett hvilke etterbehandlings- og innbindingsalternativer du 
velger, bruker DocuTech HighLight Colour Systems den samme 
kraftige og allsidige teknologien for tofargede dokumenter med 
høy kvalitet på et bredt spekter av ulike materialer.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Ta kontakt med din Xeroxrepresentant for å snakke om andre funksjoner fra tredjepart.

DocuTech HighLight Publisher.  
Dine behov – din konfigurasjon.

Dømt til å lykkes. Stifting og innbinding handler først og fremst om å skape et bedre 
produkt. Med innbindingskonfigurasjonen for uthevingsfarge, får du flere måter å lage 
slagkraftige dokumenter på, samtidig som du faktisk bedrer arbeidsflytprosessene.

A

Hold jobbene i gang kontinuerlig 
med fleksibel mating.
Større papirkapasitet per magasin og 
kontinuerlig mating holder deg i gang.

Papirkapasitet:
(80 g/m²)

• Magasin 1: kapasitet på 1 100 ark

• Magasin 2: kapasitet på 600 ark 

• Magasin 3: 2 600 ark hver

• Magasin 4: 550 ark hver  
(Legges bare inn etter fiksering)

• Magasin 5: 2 600 ark hver

Alternativer for rullmating:

• Rullmating med enheter fra tredjepart 
støttes via Level 1 Digital Finishing 
Architecture (DFA). Ta kontakt med 
din Xeroxrepresentant for ytterligere 
informasjon.

B

Materialene du trenger  
for å få jobben gjort.
Papirtype – Etikettark, skillekort med 
fane, selvkopierende papir, perforert papir, 
sikkerhetspapir og andre spesialmaterialer

Papirformat – Fra 203 mm x 254 mm til 
363 mm x 432 mm, inkludert A4, A3, B4

Papirtykkelse – Fra 60 til 200 g/m²

C

Flere utleggingsmåter.
Innbindingsfunksjonen kommer som stan
dard med en utleggerkapasitet på 3 000 ark 
à 80 g/m². Men det er bare begynnelsen. Du 
kan velge andre utleggere, inkludert:

• En utlegger med papirkapasitet på 5 000

• Ytterligere utleggere med en papirkapasitet 
på 5 000 ark tilgjengelig

D

Stifting med flere muligheter.
Den nye stiftemodulen stifter fra 2–70 ark 
med én eller to justerbare innstillinger. 

Teipinnbinding etter behov.
Med en kapasitet på 15 til 125 ark og valget 
mellom ulike teipfarger (sort, blå, rød, grå eller 
hvit, med 400 A4innbindingerper teipspole), 
gir teipinnbinding applikasjonene dine mer 
slagkraft og høyere kvalitet.

Gjør dokumentene dine  
tydligere og mer varierte.
Magasinmodulen har to magasiner og gir 
deg muligheten til å sette inn fargeomslag og 
ilegg etter fikseringen og øker produktiviteten 
ved at du slipper manuell sortering av jobber 
etter trykking og gjør det mulig med integrert 
etterbehandling.

E

Xerox DocuTech Highlight Colour System 
Konfigurasjon med stifting/binding



Resultatene går i din favør. Uansett hva spesialområdet ditt er, vil de fleksible løsningene 
gjøre deg i stand til å dra fordel av flere muligheter etterhvert som de dukker opp. Med rask 
utlegging er du alltid klar til å kaste deg over flere jobber enn tidligere.
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*Ta kontakt med din Xeroxrepresentant for å snakke om andre muligheter fra tredjepart.

A

Hold jobbene i gang kontinuerlig 
med fleksibel mating.
Større papirkapasitet per magasin og 
kontinuerlig mating holder deg i gang.

Papirkapasitet:
(med 80 g/m²)

• Magasin 1: kapasitet på 1 100 ark

• Magasin 2: kapasitet på 600 ark 

Alternativer for rullmating:

• Magasin 3 og 4 (stormagasiner): 
2 600 ark hver (valgfritt)

• Rullmating med enheter fra tredjepart 
støttes via Level 1 Digital Finishing 
Architecture. Ta kontakt med din Xerox
representant for ytterligere informasjon.

B

Materialene du trenger  
for å jobben gjort.
Papirtype – Etikettark, skillekort med 
fane, selvkopierende papir, perforert papir, 
sikkerhetspapir og andre spesialmaterialer

Papirformat – Fra 203 mm x 254 mm til 
363 mm x 432 mm, inkludert A4, A3, B4

Aktiveringspakke for 178 mm x 254 mm

Papirtykkelse – Fra 60 til 200 g/m²

C

Flere etterbehandlings
muligheter enn noensinne.
Basis etterbehandlingsmodul inkluderer  
to stor utleggere (standard) – 2 500 ark  
hver (80 g/m²). Opptil to ekstra valgfrie 
storutleggere.

Ute etter større fleksibilitet i etter behand
lingen? Sjekk vårt utvidede tilbud.*

Xerox DocuTech Highlight Colour System
Konfigurasjon med storutlegger

DocuTech HighLight Colour Printer 



Riktig miks av det siste  
på teknologifronten. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
kombinerer teknologi fra Xerox’ bransje
ledende sort/hvitt produksjonsskrivere med 
et helt nytt fargesystem. Disse to separate, 
men fullt integrerte systemene leverer til 
sammen opptil 180 sider per minutt og 
et gjennomsnittlig volum på opptil seks 
millioner trykk per måned. Denne intense 
produktiviteten skyldes en patentert prosess 
der både sort og farge skrives ut i én sirku
lering – og det betyr produksjonsnivå for  
både sort/hvittutskrift og utskrift av sort 
pluss én farge. Hastigheten reduseres aldri  
for uthevingsfarge eller for utskrift på  
tykkere papir.

Alt er innen rekkevidde. Å få Xeroxkvalitet, hastighet, funksjoner og service på en 
ny rekke applikasjoner kan høres dyrt ut. Men det er det ikke. Å legge til uthevingsfarge 
kan være mer prisgunstig enn du skulle tro. Og når det gjelder fortjenesten, er det rett  
og slett et kupp.

Blomstrende muligheter.



Utnytt fargemulighetene. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
gjør forskjellen mellom utskrift av sort/hvitt 
og farger mindre enn du kanskje skulle tro. 
De unike teknologiene som benyttes gjør 
uthevingsfarge til en stor mulighet som  
gir deg:

• Større produktivitet til å håndtere 
jobbvolumer på produksjonsnivå

• Mer effektive dokumenter med 
uthevingsfarge for mer fornøyde  
og lojale kunder

• Et bredere spekter av applikasjoner, 
inkludert personlig, tilpasset innhold  
med variable data

• Produksjonskapasitet for komplekse 
dokumenter, inkludert integrering av 
farge, fargeomslag, skilleark med faner,  
flere typer materialer og en rekke etter
behandlingsfunksjoner

Hastigheten som hjelper  
deg å være i forkant.
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
leveres i to hastigheter – 155 og 180 spm. Det 
utvidede etterbehandlings alternativet finnes 
også med 155 og 180 spm. Så start med den 
hastigheten du trenger i dag og utvid senere 
med enkle oppgraderinger på stedet.

Velg dine egne farger.
DocuTech HighLight Colour Systems gir deg 
valget mellom sort pluss blått, cyan, rødt, 
rubinrødt, kongeblått, fiolett, grønt, magenta 
eller gult som standard fargepulver.

Egendefinerte farger.
Ikke alle applikasjoner kan bruke standard
fargene. Enkelte kunder vil ønske å bruke 
den fargen de allerede bruker i varemerket 
sitt. Xerox’ egendefinerte uthevingsfarger 
er designet nettopp for å hjelpe deg i slike 
tilfeller. Uansett nyanse vil vi samarbeide til 
vi finner den fargen som oppfyller kundenes 
krav – og overgår deres forventninger.

Legg til en ny farge og  
få enda større effekt.
Det kunne ikke ha vært enklere å bytte 
fargemoduler. Modulene er designet slik at 
de kan byttes ut på få minutter. Fargevognen 
rulles bare bort til maskinen, dekslet åpnes 
og modulen byttes ut. Og det var det. Og 
etterhvert som du begynner å bruke flere 
farger, vil du kunne bytte farger like enkelt og 
utvide applikasjonsområdet og jobber du kan 
påta deg. Uansett om du trykker i sort eller 
med uthevingsfarge, trykker HighLight Colour 
Systems med full hastighet. 



Alle systemene vi utvikler skal 
forbedre arbeidsflyten din. 
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems 
bruker Xerox FreeFlow Digital Workflow 
Collection – en stadig større gruppe arbeids
flytløsninger – slik at det kan brukes sømløst  
i din arbeidsflyt. FreeFlowproduk tene er  
utarbeidet med tanke på åpne standarder  
og lar deg heve standarden på eksiste rende 
arbeidsflyt samtidig som du øker produktivi
teten og fortjenesten. FreeFlowproduktene 
bidrar til å bygge opp arbeidsflytløsninger  
for administrasjon av utdata, prosesser  
og bedriften innen alt fra interntrykking  
til kommersiell trykking. FreeFlow støtter  
også grunnpilarene i den digitale produksjons
flyten – fra kjente Xeroxnavn som VIPP, til 
programvare og etterbehandlingsenheter 
utviklet av mer enn 100 av Xerox’ forretnings
partnere.

Din prosess. Våre hestekrefter.
Med DocuTech HighLight Colour Systems kan 
du dra nytte av kapasiteten og fleksibiliteten 
til Xerox FreeFlow Print Server. FreeFlow 
bruker den nyeste prosessorteknologien 
slik at du har nok hestekrefter til å takle 
selv de mest komplekse jobbene og utfor
drende produk sjons miljøer. Du kan bruke 
det for å lage opptil 250 egendefinerte 
utskriftskøer for å gruppere og styre jobber 
på en mer effektiv måte. Du kan dele inn 
køene etter forskjellige egenskaper for å 
utføre kraftige, tidsbesparende funksjoner 
og til og med overstyre jobbparametre 
uten inngrep fra operatør – og du kan 
velge de datastrømmene du trenger i 
dag, vel vitende om at du kan legge til 
flere funksjoner etterhvert som du måtte 
trenge dem. FreeFlow gir deg også bedre 
utskriftskapasitet med:

• Ressursbasert planlegging som sørger 
for at de ressursene maskinen trenger for  
å trykke, finnes før jobben påbegynnes

• Programmering på sidenivå anvender 
egen programmering for hver side i en jobb, 
og gir dermed operatøren totalkontroll, selv 
for de mest komplekse jobbene

• Fjernstyring av arbeidsflyt gir deg 
muligheten til å kontrollere et gitt antall 
FreeFlowbaserte skrivere og nettbasert 
jobbstyring fra en hvilken som helst PC  
i verden

• Ripping mens du skriver ut holder 
prosessen i gang

• Fremskynding av jobber balanserer 
arbeidsmengden

Variabel utskrift, grafikk, bilder 
og data med strategiske farger.
Variabel utskrift er nå et standardtilbud. Og 
det er enkelt og kostnadseffektivt å utvide 
funksjonene dine med HighLight Colour 
Systems og FreeFlow Variable Information 
(VI) Suite. FreeFlow VI Suite kan gi deg 
alle de ressursene du trenger for å legge 
til variabel grafikk, variable bilder og data 
til dokumentene dine i en optimalisert 
arbeidsflyt. Sluttresultatet er slagkraftig, 
verdifull markedskommunikasjon som  
utvider applikasjonene og øker fortjenesten. 
Med FreeFlow VI Suite kan du forvente 
optimal utskrift og effektivitet for alle  
dine applikasjoner med variable data. 

DocuTech HighLight Colour Systems åpner døren til mange muligheter. Legg 
til uthevingsfarge, utskrift av variabel informasjon, en rekke ulike datastrømmer og 
etterbehandlingsfunksjoner og opplev at horisonten utvides. Xerox FreeFlow Digital 
Workflow Collection sørger for at arbeidsflytprosessene blir bedre.

Utvid tilbudet og øk produktiviteten.



Klar for nye utfordringer.
For å kunne møte dagens krav til produk
sjonstrykking, må trykkeløsningene være  
klare og pålitelige når du trenger dem. 
Den nye teknologien bak High Light Colour 
Systems gjør dem ekstremt pålitelige og 
sørger for optimal oppetid for å oppfylle 
kravene i din bedrift.

Vi uthever med stil.
Våre digitalt optimerte papirprodukter og  
spesialmaterialer er spesialutformet for Xerox 
DocuTech 155/180 HighLight Colour Systems 
for å gi deg enestående produktivitet, 
overlegen pålitelighet og uovertruffen 
fleksibilitet. 

Med vårt brede spekter av papir og spesial
materiale som tilbys i alle tykkelser og 
størrelser, kan du enkelt tilpasse applikasjo
nene dine og utheve viktig informasjon på for 
eksempel medlemskort, rundskriv, hylletilbud 
for butikker, rapporter og håndbøker.

Med våre Xerox DocuTech 
155/180 HighLight Colour 
Systems, Xerox’ forbruksartikler 
og din kreativitet, er det bare 
fantasien som setter grenser.
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Bedrifts og miljøvennlig. Det er ingen grunn til at teknologien skal gå på bekostning 
av miljøet. Og vår lange erfaring på miljøfronten har lært oss at det som er bra for miljøet 
også kan være bra for bedriften og kundene våre.

Designet med tanke på miljøet.
Xerox DocuTech HighLight Colour Systems:

• Reduser avfall og energiforbruk gjennom refabrikasjon.

• Bruk lavstrømsmoduser eller avmodus for å spare strøm

• Bruker utskiftbare enheter som kan returneres og resirkuleres.

• Er effektive i papirbruken ved å benytte resirkulert papir, skriver bare ut materiale  
etter behov og skanner dokumenter til elektroniske filer.

Xerox og miljøet vårt:  
uthev oss i grønt.

www.xerox.com


