
Manter-se à frente das grandes 
oportunidades é agora mais fácil

Pacote de Desempenho da Xerox® Wide Format IJP 2000 

Tire o máximo partido de cada gota
As impressões da IJP 2000 fazem parar o trânsito. As gotas muito 
pequenas com apenas 1,3 picolitros permitem obter uma extraordinária 
resolução de 1600 x 1600 dpi, o que é um ótimo negócio para os 
clientes que necessitam de qualidade que chame a atenção com 
detalhes finos, linhas suaves e cores ousadas. O Pacote de Desempenho 
aproveita também ao máximo essas capacidades integradas, corrigindo 
quaisquer potenciais variações entre as cabeças de impressão – um 
desafio comum em qualquer tecnologia de grandes formatos. Isto 
permite levar os trabalhos com elevada cobertura a um novo nível de 
deslumbramento, o que faz os clientes voltarem para mais trabalhos.

Abra ainda mais novas oportunidades.
Para além aceitar mais trabalhos de elevada cobertura, o Pacote 
de Desempenho também oferece a oportunidade para consolidar 
equipamentos e otimizar o seu workflow. As novas funcionalidades de 
Digitalização para Impressão e Digitalização para Ficheiro usando o 
Scanner 7742, permitem-lhe oferecer serviços valiosos aos clientes, tais 
como arquivo ou partilha de conteúdos até 1200 dpi a cores ou a preto 
e branco.

A facilidade de utilização está integrada
O Pacote de Desempenho é executado no Caldera GrandRIP+ da 
IJP 2000, mantendo o seu workflow de grandes formatos centralizado 
e simples. Uma interface de utilizador intuitiva, facilita a otimização 
da qualidade de imagem assim como a digitalização para TIFF, PDF 
ou JPEG.

Atinja o retorno do investimento. Rapidamente.
A velocidade da Xerox Wide Format IJP 2000 já faz dela uma ótima 
escolha para levar o seu negócio de grandes formatos até um novo 
e mais elevado nível. Ao adicionar o Pacote de Desempenho abre ainda 
mais oportunidades. Em apenas uma hora por dia, a IJP 2000 pode 
dar-lhe um retorno do investimento. As outras horas serão de lucro. 

IQ Management 
System

Digitalização 
para Impressão / 
Digitalização para 
Ficheiro

Tire o máximo partido do investimento 
que fez em jacto de tinta com o Pacote 
de Desempenho da Xerox® Wide Format 
IJP 2000 – melhorias potentes de software 
a par com um scanner que oferece as 
mais recentes inovações em controlo de 
qualidade de imagem e que abre novas 
oportunidades de negócio. 



Especificações do Scanner do Pacote de Desempenho 
da Xerox® Wide Format IJP 2000
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Tecnologia
• Scanner 7742 para digitalizar para 

impressão/ficheiro e gestão da qualidade de 
imagem

Resolução e Formato da 
Digitalização
• 100-1200 dpi (em passos de 50 dpi até 

600 dpi)
• Resolução ótica 1200 dpi
• TIFF, PDF, PDF/A, JPEG

Dimensão da digitalização
• Largura da digitalização: 1.067 mm
• Comprimento da digitalização: 30 m, até 

300 dpi
• Largura do documento que entra: 1117 mm

Tipo de Suportes
• Bond, mate com revestimento, acetinado, 

brilhante, filme retroiluminado*, filme 
stoplight, resistente ao rasgo, adesivo*, faixa 
em tecido/vinil*, blueback

• É possível usar outros suportes de jato 
de tinta, desde que estejam dentro das 
especificações de espessura e gramagem

• Espessura máxima da digitalização: 2 mm

Funções
• FreeFlow Accxes Copy Touch
• Interface de utilizador intuitiva
• Sure Scan – digitaliza uma vez, cópias e 

ficheiros múltiplos, mesmo quando são 
feitos ajustes ao trabalho ou à qualidade

• WYSIWYG Preview – ver todos os ajustes 
de imagem em tempo real sem ter que 
digitalizar de novo

• Trabalhos longos até 30 m
• Modo de tons de cinzento e de cor

Dimensão do scanner
• 1300 L x 152 A x 381 P mm (excluindo o 

armário)
• Peso: 26,5 kg

Requisitos Elétricos 
• 50-60 Hz
• 100-240 V

Consumo de energia
• 5 W em espera, <53 W a digitalizar

Requisitos Ambientais
• Temperatura: 10-35 ºC
• Humidade: 15-85%

*Os resultados da correção da digitalização podem exigir suporte de impressão de substituição

Resolução Cor Monocromático
200 dpi 152 mm/s (6 ips) 330 mm/s (13 ips)

400 dpi 76 mm/s (3 ips) 165 mm/s (6,5 ips)

600 dpi 50 mm/s (2 ips) 100 mm/s (4 ips)

1200 dpi 25 mm/s (1 ips) 50 mm/s (2 ips)
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