A l ca n ce d e s e m p e n h o
m á xim o s e m e s fo rço
m á xim o.
Impressora jato de tinta Xerox Trivor 2400 HD
®

®

Leve seu negócio a novos patamares.
A impressora a jato de tinta Xerox Trivor 2400 HD combina uma base de tecnologias
de digitalização comprovadas com novas inovações para oferecer um novo nível de
desempenho de alimentação contínua de 51 cm em um dispositivo altamente compacto,
que torna ainda mais fácil cumprir SLAs exigentes.
®

®

Equilibre custo,
qualidade e
produtividade com
um sistema flexível.
RESOLUÇÃO ESCOLHIDA:

ALC ANCE DESEMPENHO MÁ XIMO.

360 x 600 dpi

600 x 600 dpi

A velocidade aumentada da Trivor 2400
oferece máxima capacidade em um
tamanho minimizado, com o melhor
desempenho para seu tamanho. Inovações
otimizam cada centímetro quadrado para
você conseguir cumprir todos os prazos
exigentes estabelecidos em SLAs.
 ais de 2.400 impressões em quatro
M
cores por minuto com velocidade de até
168 metros por minuto.
• Mais de 2.850 impressões
monocromáticas por minuto com
velocidade de até 200 metros por minuto.
•

1200 x 600 dpi

Modo VHQ

ESCOLHA O TAMANHO DA GOTA POR COR:

ENTREGUE A S APLIC AÇÕES
DE H OJ E COM CO N FI A N Ç A .

ESCOLHA A VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:

656, 551, 328 e 164
pés por minuto

200, 168, 100 e 50
metros por minuto

Minimize o custo, a qualidade de imagem
e a produtividade que você teria que
sacrificar com um sistema de configuração
rígida. Com a flexibilidade da Trivor 2400,
você pode otimizar atributos para cada
trabalho, com opções de resolução, tamanho
da gota e velocidade variável, para você
atender as demandas de hoje. E com a maior
faixa de mídia da impressora, é possível
executar aplicações de alto valor sem
deixar de aproveitar a economia atraente
da tecnologia de jato de tinta.

MANTENHA A QUALIDADE
DA IMAGEM CONSISTENTE .
A Trivor 2400 combina tecnologias comprovadas
de tinta e de cabeçote de impressão com
novas capacidades de automação para tornar
a qualidade de imagem excelente de forma
consistente. Juntas, essas tecnologias garantem
que você gaste menos tempo na manutenção
da impressão e mais tempo na execução.
• Detecção de jatos ausentes e compensação
detecta automaticamente a ocorrência de
faltantes e minimiza as aparências utilizando
os injetores vizinhos.
• A otimização automática da densidade
proporciona uma cor suave e consistente
em todas as páginas.
• A tecnologia de pixel limpo mantém
a integridade e a longevidade da cabeça
de impressão utilizando os injetores
continuamente sem criar resíduos
e sem afetar o acabamento.
• A velocidade de impressão ajustável
permite que você diminua a velocidade
da impressora para 1 metro por minuto
a qualquer momento durante uma execução
de produção para inspecionar, eliminando
resultados inesperados.

T R A N S F O R M E PA P E L E M
I M P R E S S O S D E A LTA Q U A L I D A D E .
As tintas High Density (HD) trazem qualidade
excepcional em diversos materiais, incluindo
papel offset comum, tratado para jato de tinta
e revestido fosco para jato de tinta.
• A
 s tintas HD são otimizadas para ter
uma gama de cores estendida em papéis
comuns sem revestimento, para reduzir
o custo com papel.
• O longo tempo de abertura da tinta
(até 20 minutos) mantém a impressora
operando, minimizando os ciclos
de eliminação custosos.

U M N O V O N Í V E L D E P R O D U Ç Ã O C O M TA M A N H O A LTA M E N T E C O M P A C T O .
A Trivor 2400 é o sistema de jato de tinta
de produção de maior desempenho e
menor tamanho do mercado, o que faz dela
uma excelente aquisição para instalações
com espaço de produção limitado ou para
aqueles que precisam de produção confiável
e adicional.

Aproveite ao máximo cada centímetro do seu
espaço de produção com a bobina de 51 cm,
que realiza impressão em frente e verso com
uma única torre. Produção intensa sem custos
intensos.
51 cm

I M P R E S S Ã O C O M U M D E A LTA Q U A L I D A D E .
As tintas High Density são otimizadas para produzir qualidade viva em diversos materiais, incluindo papel comum de baixo custo sem
revestimento.

TRANSAÇÕES

MARKETING DIRETO

LIVROS

Os fluxos de trabalho em papel branco
eliminam matrizes pré-impressas e
permitem usar demonstrativos para
veicular publicidade personalizada.

O uso de dados para direcionar ofertas
relevantes ajuda você a auxiliar os
comerciantes a enfrentar o aumento dos
custos postais e produzir malas diretas mais
direcionadas e de maior valor.

Com as soluções de impressão flexíveis,
é mais fácil atender às estratégias de
gestão de inventário das editoras diante
da diminuição de volumes.

Prepare-se para as inovações de amanhã.
A Trivor 2400 continua nossa estratégia de desenvolvimento escalável com um novo design
para a base de transporte e tecnologia de secador aprimorada, para proteger melhor seu
investimento.
 Passe de monocromático para colorido.
 Adicione opções de velocidade e resolução.
• Continue expandindo a quantidade de materiais.
• A primore seus recursos de RIP.
• Mude para a tinta Xerox High Fusion para atender aplicações
como catálogos e revistas.
•
•

®

Produtividade

Materiais

Tintas

Inovação
futura

Qualidade

Impressora jato de tinta Xerox Trivor 2400 HD
®

®

TECNOLOGIA
Cabeçotes de impressão		
Piezoelétrico “drop-on-demand”
Processo de impressão 		
Única torre, 2 imagens em frente e verso monocromáticas ou em cores, única passagem
Volumes de gota		3, 6, 9, 11, 13 pL
Resolução de impressão		600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (opcional); 360 x 600 dpi (opcional); modo VHQ (opcional, apenas
monocromático)
Velocidade de impressão 		
Até 551 fpm (168 mpm) em cores; até 656 fpm (200 mpm) monocromático
Largura de impressão		
Até 474 mm
Ciclo de funcionamento recomendado
4-35 milhões de impressões carta/A4 por mês (em CMYK, resolução de 600 x 600 dpi)
Ciclo de funcionamento máximo
Até 57 milhões (em cores) ou 68 milhões (monocromático) de impressões carta/A4 por mês
Manutenção do cabeçote		
Limpeza automática das cabeças (purga, limpeza, proteção)
TINTAS
Tipo de tinta 		
Configurações de cores disponíveis

Pigmento aquoso HD (alta densidade)
1 ou 4 cores, atualização em campo

PAPÉIS
Características do papel 		Sem revestimento, tratado para jato de tinta, fosco para jato de tinta e acetinado. Outros tipos de papel podem
ser adequados após teste*
Gramatura de papel
De 40 a 250 g/m² sujeito a teste
Largura do papel 		210 mm a 510 mm
SECADOR
Características do secador 		

44 kW máx (2 secadores x 12 lâmpadas infravermelho por secador x 1,85 kW)

TORRE DE IMPRESSÃO
Dimensões 			
Peso 				

3.638 mm x 2.772 mm x 2.316 mm
3.000 kg (mono ou 1 face), 3.500 kg (2 faces em cores)

SOLUÇÕES DE INTERFACE DE SOFTWARE
Controlador			 αStream Controller
Formatos de dados da impressora	PDF, PDF/VT 1.0, PS (opção), IPDS (opção), AFP (opção), Adobe APPE v4.4
Principais recursos		Inserção de páginas em branco, páginas de banners, códigos de barra, linhas de descarga, mescla de arquivos
com formulário/imagens em segundo plano, envio de vários arquivos PDF como um trabalho único, reordenação
da ordem de impressão, suporte a JDF/JMF, envio de pasta ativa, gestão de trabalhos em fila e ferramentas
de imposição
Ferramenta de estimativa de tinta 	Integrada em DFE
Cliente independente (opcional)
Plug-ins CGS-Oris 		Módulo de gerenciamento de cores para perfis de cores iterativos, perfis de link de dispositivo, gerenciamento
de cores sólidas iterativo e perfis integrados (opcional)
Módulo de economia de tinta (opcional)
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO
Condições normais de funcionamento
20–30°C a 40–60% UR
Qualidade de impressão ideal 		
23–27°C a 50% UR
Ar de exaustão 		
Até 3.000 m3/h
Ruído de funcionamento		
Menos de 78 dB
Saída de calor 		 75.000 BTU (para o máx. de conjuntos de secadores à velocidade máxima)
Fonte de alimentação 		
100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (com o máx. de conjuntos de secadores)
Certificações 		 CE, RoHS, UL/CSA, TÜV
OPÇÕES
Acabamento 			Unidade rebobinadora, perfurador, cortador, dobrador, bandeja do empilhador ou qualquer dispositivo
de acabamento compatível (talvez exija testes)
Outras opções		
Modo de resolução adicional ou velocidade, cabeçote adicional, kit para papel de alta gramatura
Modelos

IMPRESSÃO GRANDE

Cores frente
e verso em
mecanismo de
impressão único

2 imagens em
frente e verso
em página única

Monocromático
frente e verso
em mecanismo
de impressão
único

2 imagens em
frente e verso
em página única

máx. 474 mm

CONFIGURAÇÃO

(dpi)

(fpm)

Velocidade/Produtividade
(carta ipm)
(mpm) (A4 ipm)

NÚMERO
DE CORES

360 x 600
600 x 600
1200 x 600 (364 x
431,8 mm)
360 x 600 (364 x
431,8 mm)
600 x 600
1200 x 600 (364 x
431,8 mm)
VHQ

551
328
164

2405
1431
716

168
100
50

2263
1347
673

4/4

656
656
328
328

2863
2863
1431
1431

200
200
100
100

2694
2694
1347
1347

1/1

RESOLUÇÃO

* Consulte a lista de materiais testados.

Saiba mais em https://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/impressoras-jato-de-tinta-de-alimentacao-continua
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