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Blijf de concurrentie voor 
en grijp uw kansen



De markt voor grootformaat-printers groeit, omdat de noodzaak om 
indruk te maken groter is dan ooit. Klanten willen veel indruk maken en 
in een snel veranderende wereld is de noodzaak om alert te reageren 
dwingender dan ooit. Grote, brede formaten leveren was tot nu toe nooit een 
probleem. Maar snel? En dan ook nog eens efficiënt en consistent, dag in dag 
uit, week na week? Dat is een uitdaging.

Hoe groot is uw kans?  
En hoe breed?

Ga voor groot. Snel. 
Nu is er een oplossing die kwaliteit 
en kwantiteit bij elkaar brengt, zodat 
groot én snel niet langer een probleem 
is. Die oplossing is de Xerox IJP 2000 
grootformaat-printer. Deze printer is het 
antwoord op de marktvraag naar snelle 
levering van hoogwaardige grootformaat-
toepassingen van allerlei aard. En voldoet 
aan uw wens om opdrachten in eigen 
huis, de winstgevendheid intact en de 
klant tevreden te houden.

Iedereen weet dat er altijd concessies 
moesten worden gedaan. Grootformaat-
opdrachten met middelgrote tot grote 
oplagen – vooral met een last-minute 
leverdatum – pasten niet goed in uw 
workflow.

Maar nu is hier uw kans. Met de Xerox 
IJP 2000 grootformaat-printer kunt 
u in uw productielijn meer opdrachten 
verwerken en ze sneller bij tevreden 
klanten afleveren. Ook zijn er minder 
contactmomenten nodig, wat de 
efficiëntie vergroot en de bedrijfskosten 
verlaagt.



Denk snel. Nu nog sneller. 
In tegenstelling tot andere inkjetprinters 
die een bewegende printkop nodig hebben, 
beschikt de Xerox IJP 2000 grootformaat-
printer over vijf printkoppen in een vaste 
opstelling over de hele breedte van de 
media. Voor een resolutie van 1.600 x 
1.600 dpi spuiten deze printkoppen 
gelijktijdig vier inkten (CMYK) in zeer kleine 
druppeltjes van 1,3 pictoliter om in één 
doorgang vloeiende, levendige afbeeldingen 
af te drukken. 

Dit is fantastisch nieuws voor uw 
opdrachtgevers die graag de aandacht 
willen trekken met fijne details, vloeiende 
lijnen en krachtige kleuren. 

Het is zeker fantastisch nieuws als u 
nagaat dat de snelheidsverbetering van dit 
afdrukken in één doorgang het volgende 
betekent: met afdruksnelheden tot 420 m² 
per uur kan een opdracht die voorheen op 
een multipass-inkjetprinter wel 5 uur in 
beslag kon nemen, nu in slechts 5 minuten 
worden voltooid… en posters kunnen al in 
minder dan 5 seconden worden afgedrukt!

Houd uw grootformaat-
workflow actief
Dankzij de verwerkingskracht waarmee zelfs 
de meest complexe opdrachten kunnen 
worden afgehandeld, houdt de Caldera 
GrandRIP+ uw printer op maximale snelheid 
aan het werk. 

Met de intuïtieve interface die het 
mogelijk maakt om bestanden naar de 
printer te slepen, kunt u heel gemakkelijk 
herhaalbare workflows en instellingen 
maken en uw afdrukopdrachten beheren. 
Dankzij krachtige functies voor opmaak 
en kleurbeheer hoeft u de kwaliteit 
niet ondergeschikt te maken aan de 
productiviteit. U levert niet alleen snel 
– maar ook correct.

Benut elke productieminuut 
optimaal
De uitdaging van grootformaat-opdrachten 
is met name dat ze een sterk vertragend 
effect hebben op uw werkproces – en op 
uw winstgevendheid.

Daarom hebben we deze printer zo 
ontworpen dat een vrijwel ononderbroken 
productie mogelijk is. 

Dankzij de grote inkttanks kunt u langer 
doorgaan. Met een capaciteit van vier rollen 
beschikt u over maximaal 600 meter media 
op rollen van 1.067 mm breed: papier, 
vinyl, doek of folie. Een uitlegtafel met 
productiecapaciteit houdt afgedrukte vellen 
op orde. En met behulp van een optionele 
Fotoba FHS42 snijmachine kunnen tijdens 
een inline proces dat uit 1 stap bestaat, met 
minimale tussenkomst van de operator, 
aflopend gedrukte posters, banners en 
borden worden geproduceerd. 

Maak nog meer indruk met 
eenvoudige, gerichte marketing
Natuurlijk maken grootformaat-opdrachten 
veel indruk. Maar wat gebeurt er als u 
afbeeldingen en berichten kunt toevoegen 
die speciaal gericht zijn op een winkel, 
evenement en regionale of demografische 
behoeftes? Opeens verandert een 
oplage van 200 stuks in een oplage van 
200 geïndividualiseerde verkoopkansen 
voor uw klant.

Deze vorm van afdrukken met variabele 
gegevens kan een echte impact maken 
in de markt – en op uw bedrijfsresultaten. 
Die kracht kan offset niet bieden. Maar 
met de IJP 2000 en Xerox FreeFlow® VI 
Design Express-software is het gemakkelijk 
om persoonlijke, klantgerichte en relevante 
boodschappen toe te voegen, meer klanten 
te bedienen, de waarde van elke opdracht te 
verhogen en de winst te vergroten.

Alles draait om tijd. Met 
afdruksnelheden tot 420 m² per uur 
wordt het verwerken van opdrachten 
een kwestie van minuten in plaats 
van uren en kunt u vaker werk 
aannemen dat meer winst oplevert.



Eén printer. Veel antwoorden. 

De productie van grote aantallen grootformaat-opdrachten was in het 
verleden altijd een kwestie van concessies doen. Er waren meerdere printers en 
meerdere dagen nodig om aan de vraag van slechts één klant te kunnen voldoen. 
Geen wonder dat dergelijke opdrachten wel eens als een probleem werden gezien. 
Maar met de Xerox IJP 2000 grootformaat-printer vormen ze nu een winstkans. 
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Nu kunt u diverse hoogwaardige opdrachten met levendige kleurkwaliteit 
produceren op uiteenlopende media van gecoat, satijn-, glans- en zelfklevend 
papier tot lichtbakfolie, lichtblokkerende folie, bannerdoek en blueback-
papier. U kunt meer van die waarde – en meer winst – in eigen huis houden. 
U kunt meerdere inkjetmachines combineren en flink besparen op belangrijke 
zaken: ruimte, onderhoud en arbeidskosten. U kunt ‘ja’ zeggen tegen meer 
opdrachten en ook ‘ja’ zeggen op groei. 

En u kunt de Xerox Wide IJP 2000 grootformaat-printer gebruiken om uw grootformaat-activiteiten 
naar een nieuw, hoger niveau te tillen – een niveau waarbij “slechts een paar uur per maand” al 
rendement op uw investering oplevert. De overige uren leveren u winst op.

De concurrentie voor blijven is nu nog gemakkelijker met het Performance Package voor de 
Xerox® IJP 2000 grootformaat-printer. 

Profiteer optimaal van uw investering met softwareverbeteringen die ultieme controle over de 
afdrukkwaliteit bieden. En met een extra scanner beschikt u over nieuwe zakelijke mogelijkheden 
dankzij de functies Scan to File en Scan to Print. 
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