
Xerox® Wide Format  
IJP 2000
Aproveite as grandes 
oportunidades.
O mercado dos grandes formatos está a 
crescer, pois os clientes pretendem criar 
grandes impressões e rapidamente. Criar 
grandes trabalhos em grande formato nunca 
foi problema, mas a rapidez sempre tem sido 
um desafio.

Agora, existe uma solução que satisfaz quer a 
qualidade quer a quantidade e onde o grande 
e rápido deixam de ser problema. Chamamos-
lhe Xerox Wide Format IJP 2000. 

Pense rápido. Agora ainda mais rápido. 
Ao contrário de outras impressoras de jato de tinta que necessitam de 
uma cabeça de impressão em movimento, a Xerox Wide Format IJP 2000 
possui cabeças de impressão fixas que injetam simultaneamente quatro 
tintas - CMYK - para imprimir imagens vivas numa única passagem. Com 
uma velocidade de impressão que atinge os 420 metros quadrados 
por hora, um trabalho que normalmente demorava até 5 horas em 
impressoras de jato de tinta de várias passagens, pode ser agora 
terminado em apenas 5 minutos... e os posters podem ser impressos em 
menos de 5 segundos! 

Mantenha constante o seu workflow de grandes 
formatos
Com uma capacidade de processamento que lhe permite lidar com 
os trabalhos mais complexos, o Caldera GrandRIP+ mantém a sua 
impressora a funcionar à velocidade nominal. Qualquer operador pode 
criar facilmente workflows, graças a uma interface intuitiva que lhe 
permite arrastar e largar ficheiros para a impressora adequada. 

Tire o máximo partido de cada minuto de 
produção. 
A Xerox Wide Format IJP 2000 foi desenhada para trabalhar de forma 
praticamente ininterrupta. Os grandes tanques de tinta permitem trabalhar 
durante mais tempo. Uma capacidade para quatro rolos disponibiliza 
até 600 metros de suporte de impressão, com rolos de 1.067 mm de 
largura - papel, vinil, faixas em tecido, ou película. Um empilhador com 
capacidade de produção mantém as folhas impressas organizadas e 
prontas para finalização.

Crie uma impressão ainda maior com marketing 
facilmente direcionado. 
Adicione imagens e mensagens direcionadas para necessidades 
específicas de retalho, evento, regional ou demográficas, conseguindo 
que uma tiragem de 200 impressões se transforme numa tiragem de 
200 oportunidades individualizadas de vendas para o seu cliente. Com o 
software Xerox FreeFlow® VI Design Express, é mais fácil satisfazer mais 
clientes, aumentar o valor de cada trabalho e aumentar os lucros. 
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Tecnologia
• Jato de tinta aquoso de uma só passagem
• Quatro cores (CMYK) 

Imagem
• 5 cabeças de impressão "drop-on-demand"
• 5 canais (KCMYK)
• 70.400 orifícios por cabeça
• Gota de 1.3 pl

Resolução de impressão
• 1.600 x 1.600 dpi, à velocidade total

Velocidade de impressão
• Até 420 m2/hora 
• 152 mm/segundo
• 12 D/A1 por minuto
• 7 E/A0 por minuto
•  Tempo de saída da primeira impressão:  

22 segundos

Tinta
• Tinta à base de corante
• 5 recipientes de tinta com 2l cada

Suporte de Alimentação e 
Alimentação
• 2 gavetas com 4 rolos no total
• Rolos até 150 m
•  Núcleo do rolo com 3 polegadas (76mm) 

standard, adaptadores disponíveis para  
2 polegadas (50mm)  

• Alimentação manual de folhas
•  Abastecimento  de papel durante a 

impressão
• Sistema de abastecimento auto 
• Troca auto de rolo

Dimensão dos suportes
• Largura: 280 a 1.067 mm
• Comprimento: 210 mm até 30 metros

Espessura/gramagem do suporte 
de impressão
• 64 a 190 g/m2

• 76 a 178 micron de espessura

Tipo
• Comum, Mate, Sedoso, Brilhante, Película 

Backlit, Película Stoplight, Resistente a 
rasgões, Adesivo, Faixas de tecido, Blueback

• É possível a utilização de outros suportes de 
impressão desde que se encontrem dentro 
das especificações de gramagem e espessura

Finalização
• Guilhotina integrada
•  Caixa para recolha de impressões no chão 

(opcional)
•  Empilhador - cerca de 150 folhas de 

capacidade dependendo do tipo/gramagem 
do suporte de impressão

Dimensão
• Apenas impressora:

 –  Largura: 1.725 mm
 – Profundidade: 752 mm
 – Altura: 1.125 mm
 – Peso: 400 kg

• Empilhador:
 – Largura: 1.283 mm
 – Profundidade: 965 a 1.397 mm
 – Altura: 883 mm

Alimentação 
• 50/60 Hz, 115-240 V, 10 A

Consumo de energia
• Inativo 13.4 W
• Pronto 185 W
• Em funcionamento 420 W

Tempo de aquecimento
• 6-10 minutos

Requisitos Ambientais
• Temperatura: 59-86° F (15-30° C)
• Humidade: 20-80%

RIP
• Caldera GrandRIP+

Interface
• Ethernet TCP/IP LAN 10/100/1000 Mb/s

Formatos de Dados Suportados
• Native PDF rendering com Adobe® APPE 2.6
• TiFF 6.0, JPEG, EPS, PNG, PS, PRN, PSD, CXF, 

FS, PD, FPX, PCD, PCT, PICT, WMF, TGA,  
BMP, PCX

• Opcional: HPGL

Gestão de Cor
• X-Rite i1Prism 2.0 (opcional)
• Correspondência de cor Spot com bibliotecas 

integradas PANTONE, RAL e PPG
• Suporte multicanal
• Perfil EasyMedia -  

necessita de um espectrofotómetro

Gestão de trabalhos
• Impressões muito grandes serão dispostas 

em camada
• Composição e agrupamento manual
• Workflow nativo PDF

Especificações da Xerox® Wide Format IJP 2000 
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