
Xerox® Versant® 80-pers
Vereenvoudig. Automatiseer. Doe meer.

Xerox® Versant® 80-pers
Overzichtsbrochure
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Het is tijd om hogere 
opbrengsten te realiseren. 
Wanneer u de Xerox® 
Versant® 80-pers aan uw 
bedrijf toevoegt, definieert 
u uw toekomst in termen 
van veelzijdigheid en 
resultaten.
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Vergroot de mogelijkheden.  
Verhoog de productiviteit. 
De Xerox® Versant 80-pers biedt een 
combinatie van kenmerken en functies 
die u meer voordelen zal opleveren dan 
welke andere afzonderlijke investering in 
uw bedrijf dan ook. Deze pers stelt u in 
staat drukwerkopdrachten van hogere 
kwaliteit sneller te produceren, en op 
meer afdrukmaterialen en met een 
krachtiger automatisering voor betere 
uitvoer en minder afval. 

Of u nu uw bedrijf wilt uitbreiden, 
de productiviteit wilt verhogen of 
kwaliteit en variatie aan uw aanbod wilt 
toevoegen, de Xerox® Versant 80-pers is 
precies wat u nodig hebt.

Hij is sneller.
De Xerox® Versant 80-pers drukt 
sneller af (80 ppm) en biedt het 
innovatievoordeel van Xerox met 
meer standaardfuncties, een 
krachtige productiviteitsoptie en 
efficiëntieverhogende workflows om 
stagnatie te voorkomen en minder tijd  
en materialen te verspillen.

Hij is flexibel.
Met de mogelijkheid om op bijzondere, 
nieuwe materialen af te drukken zult u 
meer opdrachten binnenhalen, zodat u 
eenvoudig kunt uitbreiden naar nieuwe 
markten en bij uw bestaande klanten 
een goede reputatie voor kwaliteit en 
professionele afwerking kunt opbouwen. 

Hij is compleet.
De Xerox® Versant 80-pers drukt niet 
alleen sneller en op meer verschillende 
materialen af, met onze Ultra HD-
resolutie doet hij dat ook nog eens met 
een hogere kwaliteit dan u ooit voor 
mogelijk had gehouden met een digitale 
pers. Dat alles krijgt u, samen met 
minder handmatige bewerkingen en met 
ingebouwde technologieën die staan 
voor decennia van excellente innovaties 
en technologische vooruitgang door 
Xerox: ons succesvolle ‘Automate & 
Simplify’ printmanagement concept.

Met één digitale pers – eenvoudig, nauwkeurig en automatisch – doet u een 
toekomstbestendige investering in productiviteit, kwaliteit, veelzijdigheid en 
resultaten. Met de Xerox® Versant® 80-pers is uw bedrijf capabeler – en creatiever.

Dit is de digitale pers die alles anders 
maakt voor uw bedrijf.

Feitenoverzicht voor de 
Xerox® Versant 80-pers
• Snelheid: tot 80 ppm 

•  Mediagewichten: 52 g/m2 tot 
350 g/m2

•  Mediaformaten: tot SRA3+/ 
330 x 488 mm

•  Kopiëren met dubbelzijdig 
scannen in één doorgang met 
een snelheid van 200 beelden 
per minuut (ipm) 

•  Ultra HD-resolutie: 
renderingresolutie van 
1200 x 1200 x 10 bits en 
beeldverwerkingsresolutie van 
2400 x 2400 dpi 

•  Simple Image Quality 
Adjustment (SIQA) voor 
perfecte afstelling van de 
schoon- en weer registratie, het 
centreren van het beeld op het 
afdrukmateriaal en gelijkmatige 
kleurdichtheid met het gemak 
van één druk op een knop 

•  Performance Package-optie 
voor hogere snelheid en 
kleurautomatisering
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Alles wat u nodig hebt om uw bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien vindt u in 
een digitale pers die gebruiksgemak bij het apparaat combineert met prestaties 
van offsetkwaliteit; de automatische functies zorgen ervoor dat u zonder giswerk 
elke keer weer perfecte resultaten bereikt.

Doe meer en krijg meer met 
mogelijkheden op productieniveau 
die op uw behoeften zijn afgestemd.
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Topsnelheden, ongeacht het 
soort afdrukmateriaal
Voer opdrachten sneller uit zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit, 
zonder overdoen, met minder afval en 
meer krachtige functies. Geen enkele 
pers in deze klasse presteert beter dan 
de Xerox® Versant® 80-pers met zijn 
verrassende combinatie van snelheid 
en nauwkeurigheid dankzij innovatieve 
Xerox®-technologieën.

Druk met hoge snelheden in kleur af 
(80 ppm/tot 350 g/m2) voor een kortere 
doorlooptijd en grotere efficiëntie zonder 
vertragingen voor gecoate en ongecoate 
afdrukmaterialen tot 220 g/m2. 

Handhaaf topsnelheden op media tot 
350 g/m2 met de Performance Package-
optie en creëer betrouwbare kleuren 
met een inline fotospectraalmeter en 
Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
om bij elke opdracht vol vertrouwen 
en op efficiënte wijze stabiele en 
nauwkeurige kleuren te produceren.

Onze baanbrekende compacte-
bandfusertechnologie zorgt voor de 
gelijkmatige hitte en druk die nodig zijn 
om onze Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA)-toner aan uiteenlopende 
oppervlakken te hechten zonder de 
productiesnelheid te verlagen en 
optimaliseert daarbij de afdrukkwaliteit 
voor volvlak kleuren, tinten en halftonen.

Creëer bijzondere nieuwe 
toepassingen, probleemloos 
inline afgewerkt.
Het is tijd om groot te denken, want 
met de Xerox® Versant 80-pers kan dat. 
Denk u eens in welke markten er voor 
u opengaan met de hogere prestaties 
en mogelijkheden die binnen uw bereik 
liggen. Bedruk enveloppen, etiketten, 
tabbladen, visitekaartjes, raamstickers, 
duurzame/synthetische papiersoorten, 
wenskaarten, structuurpapier, polyester 
materialen en speciale media van 52 
tot 350 g/m2. Afhankelijk van wat uw 
bedrijf nodig heeft, kiest u de gewenste 
afwerkopties waarmee u bijna alles kunt 
maken.

Prestaties zonder weerga 
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State-of-the-art technologieën en 
automatische prestatiecontroles

Ultra HD-resolutie voor 
verbluffende resultaten
De Xerox® Versant 80 pers 
levert ongekende resultaten op 
door de combinatie van onze 
beeldverwerkingsresolutie van 2400 x 
2400 dpi met een renderingresolutie 
van 1200 x 1200 tot maximaal 10-
bits. Dankzij de 10-bits verwerking 
van de EFI™ Fiery® printserver en 
de Versant 80 pers wordt het aantal 
mogelijke kleurentinten verhoogd van 
256 (met 8-bits verwerking) tot 1.024 
met onze 10-bits verwerking voor 
elke kleurscheiding. Hoe meer pixels 
door de RIP naar het afdruksysteem 
worden verzonden, des te meer 
visueel aantrekkelijke details worden 
weergegeven (vier keer meer pixels 
dan de norm voor digitale persen), voor 
verbluffende resultaten op elke pagina. 

Automatische aanpassing voor 
uitzonderlijke registratie- en 
afdrukkwaliteit
Uw kwaliteitkritische opdrachtgevers 
eisen nauwkeurigheid. U bouwt een 
goede reputatie op door het afdrukken 
en scannen beter te automatiseren met 
onze Simple Image Quality Adjustment 
(SIQA)-tool. SIQA maakt uitproberen 
en giswerk overbodig en zorgt voor een 
perfecte schoon-en-weerregistratie met 
een geavanceerde lasertechnologie die 
tientallen referentiepunten genereert om 
rekening te houden met afwijkingen in 
het papieroppervlak, veranderingen in de 
vochtigheid en andere variabelen. 

Maar dat is nog niet het hele 
verhaal over de afdrukkwaliteit. De 
Xerox® Versant 80-pers beschikt 
ook over automatische aanpassing 
van de beeldoverdracht, waarmee 
optimale kwaliteit op uiteenlopende 

materialen wordt gewaarborgd, 
terwijl met aanpassing van de 
dichtheidsuniformiteit (Auto Density 
Uniformity Adjustments) de consistentie 
van de kleuren binnen een pagina 
wordt gehandhaafd. Geen enkele 
pers van onze concurrenten is met 
zulke eenvoudige tijdbesparende en 
betrouwbare functies uitgerust. U krijgt 
dezelfde hoge kwaliteit, ongeacht het 
afdrukmateriaal - zelfs op linnenpersing, 
polyester en andere unieke media.

Verbindingen van belang voor 
meer beschikbaarheid
Xerox® Connect Advantage combineert 
diagnostische technologie met een 
speciaal team uiterst vakbekwame 
specialisten voor probleemoplossing via 
een directe verbinding tussen uw Xerox® 
Versant 80-pers en Xerox-technici.

Wat onder de kap zit, maakt het echte verschil uit. De Xerox® Versant® 80-pers zit 
boordevol technologieën van Xerox® die zijn ontwikkeld om de barrières tussen 
kwaliteit en kwantiteit in een digitale pers te slechten. Zonder speciale training 
bereikt u elke keer opnieuw resultaten van offsetkwaliteit. 
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Voeg onze exclusieve Performance 
Package-optie toe voor hogere 
snelheden en automatisch kleurbeheer.

Topsnelheden op elk materiaal
Met de Performance Package-optie 
bereikt uw Xerox® Versant® 80-
pers topsnelheden van 80 ppm op 
afdrukmaterialen en speciale media 
tot 350 g/m2. Dat betekent meer 
veelzijdigheid en hogere prestaties, 
zodat u sneller meer werk kunt verzetten 
en meer winst behaalt.

ACQS voor absoluut betrouwbare 
kleuren
Ban inconsistente handmatige 
kleurprocessen uit en maak een eind aan 
operatorfouten met onze Automated 
Colour Quality Suite. ACQS neemt de 
variabiliteit weg uit de kleurformule door 
optimaal gebruik te maken van een heel 
gamma aan hardware- en softwaretools 
voor kleurbeheer (waaronder een inline 
fotospectraalmeter) om kleurprofielen 
automatisch te kalibreren, creëren en 
controleren. 

ACQS maakt een eind aan fouten als 
gevolg van menselijke vergissingen of 
verkeerde invoer wanneer handmatig 
wordt gekalibreerd, en zorgt voor 
nauwkeurige en consistente resultaten. 
ACQS is zo gebruiksvriendelijk dat 
operators met weinig of geen training 
aan de slag kunnen.

Waarom is kleur zo 
belangrijk?

Om grotere, winstgevender 
opdrachten aan te trekken is 
het van belang dat uw bedrijf 
steeds nauwkeurige kleuren kan 
produceren. Wanneer uw kleuren 
goed zijn, kunt u in feite:

•  Klanten behouden en 
binnenhalen die een uiterst 
hoge afdrukkwaliteit verlangen

•   Een hogere prijs vragen voor 
kleurkritische diensten die u als 
enige kunt leveren

•  Concurrenten op afstand 
houden die gewoon niet kunnen 
wat u kunt

•   Een eind maken aan het 
tijdrovende en kostbare 
overdoen van opdrachten 
vanwege giswerk bij het 
afstemmen van de kleuren

•  Een goede naam opbouwen  
als leider in uw branche

De Xerox® Versant 80-pers 
met de Performance Package-
optie verwijdert of verlaagt 
de traditionele barrières voor 
toetreding tot de lucratieve 
afdrukmarkt voor hoge oplages 
met geautomatiseerde tools 
voor kleurnauwkeurigheid waar 
iedereen mee kan werken.

Breng uw bedrijf op snelheid (en voldoe aan de kleurstandaarden) met een 
krachtige Performance Package-optie die vooruitloopt op wat u in de toekomst 
nodig hebt, zodat u klaar bent voor de toekomstige groei van uw bedrijf.

ACQS

Gangbare benaderingen van kleur

Kalibratie zorgt voor meer stabiliteit, maar 
niet per se voor grotere nauwkeurigheid.
Met handmatige of automatische kalibratie 
kunt u eerst beter voorspelbare kleuren 
bereiken.

Dag 2

Dag 1

Houd uw Xerox®-pers constant en accuraat.
Met geautomatiseerde ingebouwde 
kalibratie en profilering kunt u goedgekeurde 
proefafdrukken en eerder afgedrukte 
opdrachten beter met elkaar  
in overeenstemming brengen.

Zonder conventioneel kleurbeheer schiet 
u de ene keer raak, de andere keer mis.
Bij variaties in de vakbekwaamheid 
van de operator, de materialen en de 
omgevingsfactoren kan de afdrukkwaliteit 
van de pers gemakkelijk afwijken van de 
optimale resultaten.
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Resultaatverhogende kenmerken

1  
Gebruikersinterface: De gebruikersinterface 
biedt snel en gemakkelijk toegang tot scan- en 
kopieerfuncties, automatische persprocessen en 
geeft inzicht in status- en onderhoudsfuncties. 

2  
Advanced hoge capaciteit inlegmodule (optie):  
Twee inlegstations voor 2.000 vel waarmee u licht 
en zwaar speciaal afdrukmateriaal van 52- 
350 g/m2 kunt verwerken. Doordat automatisch 
van inlegstation kan worden gewisseld en papier 
tijdens het afdrukken kan worden aangevuld, hoeft 
het afdrukken niet te worden onderbroken. Extra 
invoercapaciteit is optioneel met een tweede hoge 
capaciteit dubbel SRA3 inlegstation (Dual Advanced 
Oversized High Capacity Stacker).

3  
Drie standaard inlegstations: Bieden samen met 
het handmatige inlegstation plaats aan 1.900 vel 
papier.

4  
Naadloze Intermediate Belt Transfer (IBT): 
Biedt nog meer veelzijdigheid, snelheid en 
betrouwbaarheid op een breed scala aan materiaal 
en toepassingen.

5  
Bias Charge Rolls/Fotoreceptoren met extra 
lange levensduur: Meer uniforme lading naar 
de fotoreceptor (lichtgevoelige drum) voor 
een stabielere afdrukkwaliteit binnen een 
pagina en van pagina tot pagina. Dankzij de 
zelfreinigingstechnologie hoeft het afdrukken 
niet te worden onderbroken en kunnen hoge 
standaarden op het gebied van afdrukkwaliteit 
worden gehandhaafd.

6  
Scanner: Geautomatiseerd dubbelzijdig scannen 
bij een resolutie van 600 x 600 dpi tot maximaal 
200 ipm en kopiëren bij 2400 x 2400 dpi met 
snelheden tot 80 ppm via de dubbelzijdige 
automatische originelendoorvoer, scannen van 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA) testvellen 
ten behoeve van diverse geautomatiseerde 
instellingen.

7  
Toner plaatsen tijdens gebruik: Verbetert de 
productiviteit omdat u het afdrukken niet hoeft 
te onderbreken om de toner te vervangen. Een 
reservoir bevat genoeg toner om de productie voort 
te zetten terwijl u nieuwe tonercartridges plaatst.

Emulsion Aggregation (EA)-toner met laag 
smeltpunt: De kleine, consistente deeltjes met 
een licht glanzende samenstelling produceren een 
geweldige kwaliteit waardoor al uw drukwerk een 
gelijkmatige offsetachtige uitstraling krijgt. Vereist 
minder energie om zich aan uiteenlopende media 
te hechten.

6
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2

1
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8

5

7

4

TITLE: V80BR-01DC   LANGUAGE: English   DATE: 25 September 2015 2:22 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 8 of 16



9

Krachtige prestaties
De Xerox® Versant® 80-pers is standaard uitgerust om krachtige prestaties 
te leveren. Wanneer u het optionele Performance Package toevoegt, 
bent u helemaal klaar voor wat dan ook, met nog meer automatisering, 
kwaliteitsbewaking en topsnelheden, ongeacht het afdrukmateriaal.

Inline fotospectraalmeter (zie  in de afbeelding links)

Een in de papierbaan geïntegreerde fotospectraalmeter automatiseert 
functies als kalibratie en bestemmingsprofilering.

Automated Colour Quality Suite 

Onze Automated Colour Quality Suite (ACQS) is ontworpen met ingebouwde 
automatisering om accurate kleuren, stabiliteit en herhaalbaarheid te leveren 
en tegelijk de productiviteit en beschikbaarheid (uptime) van de pers te 
verhogen.

80 ppm tot 350 g/m2

Met de Performance Package-optie zorgen speciale afdrukmaterialen niet 
voor vertraging. U behoudt topsnelheden met topkwaliteit.

8  
Compacte bandfusereenheid: Levert de uniforme 
hitte en druk die nodig zijn om het tonerbeeld te 
laten versmelten op een breed scala aan media tot 
maximaal 350 g/m².

9  
Papierbaan: De robuuste constructie van de 
roestvrijstalen omkeerinrichting en schoon-en-
weer (duplex)-module spelen een belangrijke rol bij 
het realiseren van de benchmark afdrukkwaliteit, 
betrouwbaarheid en snelheid. Omdat de 
instellingen door de klant kunnen worden 
aangepast, is de beeld-op-papierpositionering 
nauwkeurig af te stemmen.

10  
Ultra HD-resolutie: De combinatie van 
renderingresolutie (1200 x 1200 tot maximaal 
10-bits) en beeldverwerkingsresolutie (2400 x 2400) 
met uitgebreide halftoonrasters levert een scherpere 
en meer gelijkmatige resolutie van objecten en 
verbeterde volvlakken en kleurverlopen op.

11  
Slimme antikrulwals: De in de papierbaan 
ingebouwde, robuuste, ‘slimme’ antikrulwals houdt 
rekening met de papierzijde, de benodigde dekking 
en de vochtigheidsgraad van het medium en past 
met behulp van twee rollers en stangen de juiste 
druk toe voor zo vlak mogelijke adrukken, optimaal 
geschikt voor directe nabewerking.

12  
Afwerkeenheden met of zonder katernmodule 
(opties): Produceer toepassingen die meer 
inkomsten genereren, inclusief gecoat papier, 
inline met een reeks optionele afwerkeenheden: 
Xerox® SquareFold®-snijmodule, Xerox® 2-kanten 
zijtrimmer, GBC® AdvancedPunch™ Pro en Xerox® 

hoge capaciteit uitlegmodule.

12
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De anatomie van een perfecte afdruk

Kijk eens goed naar het verschil met de Xerox® Versant® 80-pers. Wat er in de 
machine zit, is belangrijk, maar waar het om draait, is wat er op de pagina komt. 
Het is prima om over resultaten te praten, maar zien is geloven.

1  
Toner spreekt de waarheid: Onze Xerox® EA-
toner met laag smeltpunt geeft al uw drukwerk 
een egale offsetachtige uitstraling. De kleine, 
gelijkmatige tonerdeeltjes, het product van een 
geavanceerd technisch proces, zorgen voor een 
uitstekende afdrukkwaliteit en uniformiteit. De 
unieke eigenschappen van Xerox® EA-toner maken 
dit product bovendien milieuvriendelijk.

3  
Het zit 'm in de details: Met een 
beeldverwerkingsresolutie van 2400 x 2400 en een 
RIP-resolutie voor verzending van gegevens naar 
de pers tot maximaal 1200 x 1200 bij 10-bits zullen 
zelfs uw meest veeleisende klanten versteld staan 
van de kwaliteit van uw drukwerk. 

5  
Een prestatie van formaat: De capaciteit om 
papierformaten tot 330 x 488 mm te verwerken 
maakt de productie van hoogwaardige 
toepassingen sneller en gemakkelijker – en 
voordeliger.

2  
Meer dan alleen buitenkant: Met ingebouwde 
krachtige tools voor kleurbeheer krijgt u zonder 
giswerk en uitproberen opdracht na opdracht 
elke keer weer nauwkeurige, consistente kleuren. 
En niet zomaar kleuren, maar een voortreffelijke 
kleurnauwkeurigheid in overeenstemming met 
industriestandaarden voor kleur als GRACoL  
en Fogra. 

4  
Naar alle maatstaven beter: Simple Image 
Quality Adjustment (SIQA) automatiseert 
drie cruciale processen. Geautomatiseerde 
registratiecontrole zorgt ervoor dat de opdrachten 
van uw klanten aan de hoogste eisen voldoen. 
De Density Uniformity Adjustment zorgt ervoor 
dat de dichtheid over de hele pagina gelijk is, en 
de Image Transfer Adjustment optimaliseert het 
afgedrukte beeld op basis van het geselecteerde 
afdrukmateriaal.

6  
Nauw contact: Verschillende technologieën, 
waaronder onze compacte bandfusereenheid en 
onze Xerox® EA-toner met laag smeltpunt, werken 
nauw samen om op elk soort afdrukmateriaal (zelfs 
synthetische media en linnenpersing of gevergeerd 
papier) consistent af te drukken, met een 
gelijkmatige dekking en een egale, offsetachtige 
uitstraling. 

1 2
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Veelzijdig genoeg om aan alle 
veranderende eisen van uw 
bedrijf te voldoen

De Xerox® Versant® 80-pers is het antwoord op alles wat u nodig hebt om 
uw bedrijf te laten groeien, alles in één supergeautomatiseerde, veelzijdige 
pers. U zult uw mogelijkheden en afdrukkwaliteit exponentieel vergroten 
zonder dat u hoogopgeleide operators nodig hebt en – afhankelijk van de 
afwerkopties die u kiest – zonder dat u complexe afwerkactiviteiten hoeft  
uit te besteden.

Gebruiksvriendelijke, krachtige 
functies en afwerkopties
Geen enkele andere digitale pers in deze 
klasse combineert de eenvoud van een 
gewoon kopieerapparaat zo volledig en 
naadloos met de kracht van een snelle 
digitale pers. Maak het ene moment 
een simpele kopie van 2400 x 2400 dpi 
en start het volgende moment met 
het optionele Performance Package 
een kleurkritische proefopdracht op 
materiaal van 350 g/m2 met een 
afdruksnelheid van 80 ppm.

Daarnaast is scannen ingebouwd met een 
maximale snelheid van 200 pagina’s per 
minuut bij een resolutie van 600 x 600 dpi 
en met diverse uitvoeropties, waaronder 
scannen naar bestand, e-mail, netwerk 
of cloud. De grotere originelendoorvoer 
biedt plaats aan originelen van A3-
formaat met een gewicht tot 200 g/m2 
en scant automatisch en probleemloos 
dubbelzijdige originelen.

Keuze uit drie printservers voor 
workflowmogelijkheden en 
beheeropties
Wanneer u een printserver voor uw 
Xerox® Versant 80-pers kiest, doet u er 
goed aan niet alleen met uw actuele 
wensen rekening te houden, maar ook 
met uw toekomstige groeipotentieel. EFI 
biedt twee Fiery®-serverplatforms voor de  
Xerox® Versant 80-pers: de geïntegreerde 
Xerox® EX-i 80 Printer Server Powered 
by Fiery® en de externe Xerox® EX 
80 Print Server Powered by Fiery. 

De twee EFI-opties verschillen in de 
mate van kleurbeheermogelijkheden, 
automatisering, productiviteit, 
workflowintegratie en uitbreidbaarheid 
die ze bieden. 

Vermogen en prestaties
De Xerox® FreeFlow printserver is 
een krachtige stand-alone RIP met 
toonaangevende RIP-prestaties met 
behulp van slimme data caching 
en gedistribueerde verwerking. De 
server biedt uiterst professionele 
productiemogelijkheden, uitstekend 
kleurbeheer en de flexibiliteit om op 
het laatste moment bewerkingen uit te 
voeren zoals opmaak en kleurcorrecties.

De Xerox® EX 80 Powered by Fiery is een 
externe printserver die uw afdrukomgeving 
maximale flexibiliteit, productiviteit 
en mogelijkheden biedt en een kader 
verschaft voor efficiënte workflows en 
hoogwaardig, creatief drukwerk. Voeg 
daaraan het optionele Performance 
Package toe en uw Xerox® EX 80 Print 
Server wordt nog krachtiger met de extra 
tools voor kleurbeheer. 

De Xerox® EX-i 80 Print Server Powered 
by Fiery is een geïntegreerde printserver 
die bevestigd wordt aan de achterkant 
van de pers. Deze printserver is speciaal 
ontwikkeld voor omgevingen met weinig 
ruimte waar de extra snelheid, flexibiliteit 
en mogelijkheden van de EX 80 printserver 
niet nodig zijn.

Xerox® EX 80 Print Server  
Powered by Fiery® 

Xerox® FreeFlow® Print Server
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Veelzijdige plug-and-play-eenvoud 
Veelzijdig zijn was nog nooit zo gemakkelijk als met de Xerox® 
Versant® 80-pers.

•  Dankzij de flexibiliteit en afwerkopties kunt u meer soorten 
profijtelijke opdrachten in kleine oplagen aannemen en 
deze efficiënter afhandelen.

•  Beheer de prepress met Xerox® FreeFlow® Core 
om de verwerking van afdrukopdrachten, van de 
bestandsvoorbereiding tot de uiteindelijke productie, op 
intelligente wijze te automatiseren en integreren voor een 
workflow die weinig tot geen gebruikersinterventie vereist.

•  Creëer gepersonaliseerd drukwerk intern, met de 
mogelijkheid om nieuwe diensten met toegevoegde 
waarde aan te bieden met schaalbare, op ROI gerichte, 
gepersonaliseerde en crossmedia-oplossingen van XMPie®.

•  Met Xerox® FreeFlow Digital Publisher introduceert 
u uw bedrijf eenvoudig in het digitale domein door 
zowel papieren als dynamische digitale versies van uw 
opdrachten te maken, waarmee u uw aanbod uitbreidt en 
aantrekkelijker maakt voor uw klanten.

•  Xerox® Extensible Interface Platform® voor plug-and-play-
compatibiliteit maakt toepassingen en unieke oplossingen 
mogelijk.

•  Breid uw mogelijkheden uit en verander de manier waarop u 
werkt met een geïntegreerde scanner waarmee u bestanden 
overal heen kunt sturen (bijvoorbeeld naar een e-maillijst of 
opslag in de cloud) of in één simpele stap van een papieren 
document een doorzoekbaar PDF-bestand kunt maken. 
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Perfect af te stemmen op uw 
behoeften, wat de aard en omvang 
van uw werkzaamheden ook zijn.

Afwerkingstoepassingen

Sorteren en sets 
maken

Nieten Perforeren Boekje 2-kanten zijtrim Vierkante vouw

Z-vouw
In drieën 
vouwen

Z-vouw A3  
(Z-vouw tabloid)

Voorkant 
schoonsnijden

Drieluik

Invoeropties

Afwerkopties

Grote inlegmodule – Langere, ononderbroken 
productie voor meer beschikbaarheid. Eén 
inlegstation voor 2.000 vel, A4, 64-220 g/m2  
(alleen ongecoat).
Extra grote SRA3 inlegmodule met één, twee 
of vier lades – Geavanceerde mogelijkheden en 
capaciteit in één inlegmodule. 
•  Eén inlegstation capaciteit 2.000 vel van 

maximaal 330 × 488 mm, 64 g/m2 ongecoat 
of 106 g/m2 gecoat tot 300 g/m2; voorzien van 
bergruimte. 

•  Advanced inlegmodule met twee inlegstations 
biedt plaats aan 4.000 vel extra, beste 
registratiemogelijkheid, 52 g/m2 ongecoat tot 
350 g/m2

•  De Dual Advanced extra grote inlegmodule kan 
8.000 vellen tot max. 350 g/m2 bevatten.

Standaardafwerkeenheid – Van alledaags 
tot buitengewoon in één afwerkeenheid.
100 vel nieten gecoat/ongecoat, perforeren, 
proefuitleg 500 vel, uitlegstation 3.000 vel voor 
gestaffelde/geniete/geperforeerde uitvoer, 
invoegstation 200 vel voor invoegingen, 
optionele C/Z-vouweenheid.
Ingebouwde antikrulwals voor gecoate/zware 
media via ICM/IFM vereist voor aansluiting op 
printer.
Katernmoduleafwerkeenheid – Alle functies 
van de standaardafwerkeenheid plus drie 
uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met 
rughechting tot 25 vel (100 pagina’s  
op inslag/80 g/m2), 10 vel (40 pagina’s)  
106-176 g/m2 gecoat, 5 vel (20 pagina’s)  
177-220 g/m2 gecoat, optionele C/Z-
vouweenheid.
C/Z-vouweenheid – Optionele module voor 
het vouwen van A4, drieluiken, enveloppen,  
64-90 g/m2 ongecoat.
Xerox® SquareFold® -snijmodule – Voor een 
professionele uitstraling met platte rug en 
schoongesneden voorkant. Vouwt katernen 
van maximaal 25 vel (100 pagina’s op inslag) 
met een platte rug en snijdt de voorkant van 
katernen of brochures schoon.
Xerox® 2-kanten zijtrimmer – Scherpe 
resultaten voor volledig aflopend drukwerk. 
Wordt aan Xerox® SquareFold-snijmodule 
gekoppeld en snijdt boven- en onderrand 
schoon voor rand-tot-rand-afwerking.
Standaardafwerkeenheid Plus – Ga voor 
meer capaciteit, meer opties. Dezelfde functies 
als de standaardafwerkeenheid, uitlegstation 
2.000 vel, inclusief geïntegreerde Document 
Finishing Architecture (DFA) voor aansluiting 
van diverse inline afwerkopties van derden.
Plockmatic Pro 50/35-katernmodule –  
Produceer diverse soorten katernen in 
één doorlopende bewerking. Vereist 
standaardafwerkeenheid Plus, voor afwerking 
van productieoplagen, met katernmodule, 
opvangbak, nieten en vouwen; met optionele 
Rotate Crease and Bleed Trimmer voor roteren, 
rillen en boven en onder schoonsnijden, 
schoonsnijder, Square Folder voor een rechte 
rug en omslaginvoermodule.

Staffelopvangbak – Uitnemen zonder 
onderbreking en gestaffeld sorteren; 500 vel 
staffelen. 

Grote uitlegmodule – Verhoog de productiviteit 
met minder vaak uitnemen. Gestaffelde uitleg 
voor 5.000 vel met verrijdbare palletwagen; 
proefuitleg voor 500 vel.

GBC® AdvancedPunch™ Pro – Afdrukken, 
sorteren en perforeren met in-line uitwisselbare 
stansblokken, 75–300 g/m² gecoat en 
ongecoat, ondersteuning van tabbladen voor 
geperforeerde toepassingen, off-line inbinden.

Business Ready afwerkeenheid– Veelzijdige 
opties voor uw meest gangbare opdrachttypen. 
Nieten van 50 vel ongecoat papier of 15 
vel gecoat, perforeren, proefuitleg 500 vel, 
uitlegstation 3.000 vel voor gestaffelde/geniete/
geperforeerde uitvoer.

Business Ready katernmoduleafwerkeenheid – 
Alle functies van de bedrijfsklare afwerkeenheid 
plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen 
katernen met rughechting van 16 vel (64 pagina’s 
op inslag/90 g/m2 ongecoat), 7 vel (28 pagina’s)  
106-176 g/m2 gecoat, 5 vel (20 pagina’s)  
177-220 g/m2 gecoat.
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Resultaten die samen 
tot succes leiden

De Xerox® Versant® 80-pers is standaard uitgerust om uw bedrijf te veranderen.  
Werk sneller en slimmer met minder afval en meer mogelijkheden dan ooit 
tevoren. U hoeft u geen zorgen te maken over uw bedrijf en kunt tevreden zijn in 
de wetenschap dat u een goede investering hebt gedaan.

Doe meer. Krijg meer.
We kunnen niet meer uren in uw dagen 
stoppen, maar de Xerox® Versant 
80-pers kan u wel helpen om de 
beschikbare uren en middelen optimaal 
te benutten. U kunt concurrerender 
werken en hoogwaardige opdrachten 
met hoge oplagen sneller en efficiënter 
produceren.

Verlaag de kosten
Maak een eind aan giswerk, afval en 
tussenkomst van de operator met 
automatisering, inclusief kleurkalibratie 
en -profilering, beeld-naar-
papierregistratie en nog veel meer.

Produceer meer opdrachten
Verwerk kleine of grote oplagen, 
op bijzondere, nieuwe materialen – 
sneller en met een kwaliteit die de 
verwachtingen van uw klanten zal 
overtreffen, zodat bestaande klanten 
bij u terugkomen en nieuwe u weten 
te vinden.

Maak indruk op uw klanten
Afdrukkwaliteit is en blijft nog altijd 
de beste manier om indruk te maken 
op uw klanten. Met de Xerox® Versant 
80-pers kunt u de beeldkwaliteit 
waarborgen dankzij het ingebouwde 
kleurbeheer, de Ultra HD-resolutie en de 
constante prestaties ongeacht het soort 
afdrukmateriaal.

Breid uw bedrijfsactiviteiten uit
Of u nu een grafimediabedrijf of een 
interne huisdrukkerij hebt, u kunt 
uw activiteiten uitbreiden en uw 
reputatie op het gebied van kwaliteit 
verbeteren – beide essentieel voor de 
levensvatbaarheid van uw organisatie 
op de lange termijn. Met de Xerox® 
Versant 80-pers zult u nog jarenlang 
meer succes boeken.
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Productiviteit/afdruksnelheid
 • Afdrukken/Kopiëren/Scannen
 • Duty cycle: 460.000
 • Gemiddeld maandelijks afdrukvolume: tot 80.000
 • Tot 80 ppm (A4)
 • 80 ppm (A4) met Performance Package-optie
 • Tot 44 ppm (A3)
 • 44 ppm (A3) met Performance Package-optie

Afdrukkwaliteit
 • 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS voor Ultra HD scherpte, 

gedetailleerde schaduwen en heldere accenten
 • Halftoonrasters voor een scherpere en meer 

gelijkmatige resolutie
 – 150, 175, 200, 300, 600 lijnen per inch  

(clustered dot)
 – 150, 200 lijnen per inch, geroteerd
 – FM stochastisch raster

Technologie 
 • Performance Package-optie verhoogt snelheid en 

kleurautomatisering en drukt op alle materialen af 
met 80 ppm

 • Ultra HD-resolutie zorgt voor gedetailleerde, 
levensechte beelden en vloeiende verlopen

 • Closed Loop Process Controls-bewakingssysteem 
past kwaliteit in real time aan

 • Compacte bandfuser biedt hogere snelheden en 
consistente afdrukkwaliteit en is geschikt voor zware 
en gemengde papiersoorten/-formaten

 • Automatische functies van Simplified Image Quality 
Adjustment (SIQA): 

 – Aanpassing van uitlijning van beelden op papier, 
inclusief fijnafstelling van de schoon- en weer 
registratie

 – Density Uniformity voor gelijkmatige dichtheid 
van de inkt op de hele pagina 

 – Beeld-op-papieroverdracht stelt vertekening bij 
voor beste kwaliteit 

 • Xerox® EA-toner met laag smeltpunt met kleine 
gelijkvormige deeltjes verbetert het afdrukken van 
fijne lijnen en de algehele afdrukkwaliteit 

 • Bias Charge Rolls met zelfreinigingstechnologie 
verbetert de productiviteit van de pers

 • Slimme antikrulwals berekent dekking, papier en 
vochtigheid voor vlakke vellen 

 • Modulaire invoer en afwerking voor een oplossing 
op maat

 • Door de klant vervangbare onderdelen verhogen de 
productieve tijd (uptime)

 • Xerox® Connect Advantage diagnostische 
technologie

Papier 
Formaten

 • Maximaal papierformaat: 330 x 488 mm
 • Minimaal papierformaat: 140 x 182 mm
 • Minimaal papierformaat handmatige invoer: 

100x148 mm

Flexibiliteit/Gewicht
Gecoat, ongecoat, tabbladen, enveloppen, polyester/
synthetisch, gestructureerd, gevergeerd, gekleurd, 
afwijkende formaten en gemengde papiersoorten/ 
-formaten

 • 52-350 g/m² ongecoat en ongecoat (verschilt per 
lade/opties) 

Capaciteit/Doorvoer
 • Basis:

 – 1.900 bij 90 g/m²
 – Inlegstation 1-3: elk 550 vel
 – Handinvoer (By-Pass): 250 vel

 • Maximaal: 
 – 9.900 vel bij 90 g/m²
 – Optionele dubbele geavanceerde OHCF: 8.000 vel
 – Inlegstation 1-3: elk 550 vel
 – Handinvoer (By-Pass): 250 vel

 • Automatisch wisselen van inlegstation/bijvullen 
tijdens productie

 • Automatisch dubbelzijdig 300 g/m² (4/4 prints)
 • Enkelzijdig/handmatig dubbelzijdig 350 g/m² 

Invoeropties
Grote inlegmodule
Eén inlegstation 2.000 vel, A4, 64-220 g/m² (alleen 
ongecoat)

Extra grote inlegmodule met één inlegstation
Capaciteit 2.000 vel, min. formaat: 182 x 210 mm 
(4” x 6” met invoegmodule), max. formaat: 330 x 
488 mm; 52 g/m² ongecoat of 106 g/m² gecoat tot 
300 g/m² 

Advanced extra grote SRA3 inlegmodule met 
twee inlegstations
Capaciteit 4.000 vel, min. formaat: 182 x 210 mm, 
max. formaat: 330 x 488 mm; 52 g/m² ongecoat of 
106 g/m² gecoat tot 350 g/m² 

Dual Advanced extra grote inlegmodule 
Vier inlegstations, capaciteit 8.000 vel, min. formaat: 
182 x 210 mm (4”x 6” met invoegmodule), max. 
formaat: 330 x 488 mm; 52 g/m2 ongecoat of  
106 g/m2 tot 350 g/m2 gecoat

Afwerkopties
Staffelopvangbak
500 vel staffelen

Grote uitlegmodule
Gestaffelde uitleg voor 5.000 vel met verrijdbare 
palletwagen, proefuitleg voor 500 vel

GBC® AdvancedPunch™ Pro*
Inline verwisselbare stansblokken 75-300 g/m², gecoat 
en ongecoat, ondersteunt grotere vellen en tabbladen 
om toepassingen met geperforeerd papier te maken, 
offline inbinden
* Beschikbaar vanaf oktober

Business Ready afwerkeenheid 
Nieten 50 ongecoat of 15 gecoat, perforeren, 
proefuitleg 500, uitlegstation 3.000 voor gestaffelde/
geniete/geperforeerde uitvoer

Business Ready katernmoduleafwerkeenheid 
Alle functies van de Business Ready afwerkeenheid 
plus drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen 
met rughechting 16 (64 op inslag/90 g/m² ongecoat), 
7 (28 op inslag) 106-176 g/m² gecoat, 5 (20 op inslag) 
177-220 g/m² gecoat

Standaardafwerkeenheid
Nieten 100 gecoat/ongecoat, perforeren, proefuitleg 
500, uitlegstation 3.000 voor gestaffelde/geniete/
geperforeerde uitvoer, invoegstation 200 voor 
invoegingen, optionele C/Z-vouweenheid Ingebouwde 
antikrulwals voor gecoate/zware media via ICM/IFM 
voor aansluiting van deze afwerkeenheid op de printer

Katernmoduleafwerkeenheid 
Alle functies van de standaardafwerkeenheid plus 
drie uitlegstations, dubbel gevouwen katernen met 
rughechting tot 25 vel (100 op inslag/80 g/m²), 10 vel 
(40 op inslag) 106-176 g/m² gecoat, 5 (20 op inslag) 
177-220 g/m² gecoat, optionele C/Z-vouweenheid

C/Z-vouweenheid
Optionele module voor het vouwen van A4, 
drieluiken, enveloppen, 64-90 g/m2 ongecoat

Xerox® SquareFold®-snijmodule 
Vouwt katernen van maximaal 25 vel (100 op inslag) 
met platte rug en snijdt voorkant van katernen 
schoon 

Xerox® 2-kanten zijtrimmer 
Wordt aan Xerox® SquareFold-snijmodule gekoppeld 
en snijdt boven- en onderrand schoon voor rand-tot-
randafwerking

Standaardafwerkeenheid Plus
Dezelfde functies als de standaardafwerkeenheid, 
uitlegstation 2.000 vel, geïntegreerde Document 
Finishing Architecture (DFA) voor aansluiting van 
diverse inline afwerkopties van derden 

Plockmatic Pro 50/35-katernmodule
Vereist standaardafwerkeenheid Plus, voor katernen 
maken, nieten en vouwen van productieoplagen; 
met optionele Rotate Crease and Bleed Trimmer 
voor roteren, rillen en boven en onder schoonsnijden, 
schoonsnijder, Square Folder voor een rechte rug en 
omslaginvoermodule

Geïntegreerde scanner
Single-pass automatische dubbelzijdige 
originelendoorvoer, tot 200 ipm kleur/zwart-wit, 
capaciteit 250 vel, tot A3, 38 g/m² tot 200 g/m², 
kopiëren of scannen met diverse uitvoeropties

Performance Pack optie
 • Draait alle opdrachten op 80 ppm, tot 350 g/m2

 •  Xerox Automated Colour Quality Suite zorgt 
voor de kalibratie en maakt nauwkeurig 
bestemmingsprofielen aan, geheel, in samenwerking 
met de inline fotospectraalmeter

Printserveropties
 • Xerox® reeFlow® Versant 80 Print Server
 • Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery®

 • Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery

Elektrische vereisten
 • Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/Vereist circuit van 

20 A, PCE Shark 023-6 connectorbus
 • Extra aansluitingen vereist voor printerserver, 

inlegmodule en afwerkapparaten:
 – 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

Afmetingen/gewicht
 • Hoogte: 1.212 mm
 •  Breedte: 840 mm
 •  Diepte: 831 mm
 •  Gewicht: 295 kg


