
TEHNOLOGIE
Inkjet   Drop on demand, piezoelectric
Proces de imprimare  Un singur turn, 2 pe pagină la o singură trecere, duplex color
Dimensiune picături  3, 6, 9 pl
Rezoluții de imprimare 600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi
Viteză de imprimare   Netratată: până la 100 de metri pe minut
   Tratată: până la 76 de metri pe minut
Lățime imprimare  Până la 474 mm
Volum lunar recomandat 4 – 25 de milioane imprimări în format letter/A4 pe lună (în CMYK, rezoluție 600 x 600 dpi)
Volum lunar maxim  Până la 30 de milioane de imprimări în format letter/A4 pe lună
Întreținere cap  Curățare automată a capului (purjare, ștergere, acoperire)

CERNELURI
Tipuri de cerneală disponibile Cerneală cu pigment pe bază de apă High Fusion
Configurații  4 culori, 1 față sau 2 fețe

HÂRTIE
Caracteristici hârtie    Tratată offset: mată, silk, lucioasă; netratată: obișnuită, tratată pentru inkjet. Este posibil să fie adecvate  

și alte tipuri de hârtie, sub rezerva testării* 
Greutate hârtie   De la 60 până la 250 g/m², sub rezerva testării*
Lățime hârtie   De la 330 mm la 510 mm

USCĂTOR
Caracteristici uscător  Max. 67 kW (2 uscătoare x 18 lămpi cu infraroșu per uscător x 1,85 kW)

TURN DE IMPRIMARE
Dimensiuni   3638 mm lungime x 2772 mm adâncime x 2316 mm înălțime
Greutate    3000 kg (1 față), 3500 kg (2 fețe)

SOLUȚII DE INTERFAȚĂ SOFTWARE
Controler   Controler αStream
Formate de date imprimantă PDF, PDF/VT 1.0, PS (opțional), IPDS (opțional), AFP (opțional), Adobe APPE v4.4
Caracteristici cheie   Introducere de pagini goale, pagini banner, coduri de bare, linii de aliniere, îmbinare fișiere/imagini de fond,  

trimitere mai multe fișiere PDF sub formă de o singură lucrare, reordonare imprimare, compatibilitate JDF/JMF,  
foldere prioritare, administrare coadă de lucrări și instrumente de impozitionare

Instrument de estimare cerneală  Inclus în DFE 
   Client autonom (opțional)
Pluginuri CGS-Oris    Modul de administrare culori pentru profilarea repetabilă a culorilor, profiluri de asociere dispozitive, administrare repetabilă  

a culorilor spot și profiluri incluse (opțional)
   Modul de economisire cerneală (opțional)

MEDIU DE OPERARE 

Condiții nominale de funcționare  20 – 30°C la 40-60% UR
Calitate optimă imprimare  23 – 27°C la 50% UR
Aer evacuat   Până la 3000 m3/h
Zgomot de funcționare  Mai puțin de 78 dB
Putere calorică   92.000 BTU (pentru ansamblurile max. de uscător la viteză maximă)
Sursă de alimentare cu energie  100 – 240 V, 50 A + 400 – 480 V, 125 A
Certificări  CE, RoHS, UL/CSA, TÜV

OPȚIUNI (CONTACTAȚI-NE PENTRU MAI MULTE OPȚIUNI DISPONIBILE)
Finisare    Derulare/reînfășurare, perforare, găurire, tăiere, împăturire, stivuire sau orice alt dispozitiv de finisare compatibil. 
   Este posibil ca unele dispozitive să necesite testare și validare.

O bț ineț i  p e r fo r manțe  
de  vâ r f  cuun  nou  t ip 
de  ce r ne a lă .
Presa Xerox® Trivor® 2400 HF Inkjet



Obțineți niveluri noi de performanțe  
cu un tip revoluționar de cerneală.
Presa Xerox® Trivor® 2400 HF Inkjet revoluționează domeniul inkjet cu cernelurile High 
Fusion. Aceste cerneluri pe bază de apă concepute special generează rezoluții vizuale 
impresionante pe hârtie offset standard, fără să fie nevoie de tratamente. Astfel lucrările 
foarte valoroase devin candidații ideali pentru producția pe bază de cerneală.  

Bucurați-vă de 
eficiența inkjet 
și impactul calității 
de excepție.

PĂ S T R AȚ I  O  C A L I TAT E 
C O N S TA N TĂ  A  I M A G I N I I .

Presa Trivor 2400 asociază cernelurile revoluționare 
cu tehnologiile capului de imprimare cu eficacitate 
dovedită și capacități noi de automatizare pentru 
a obține o calitate a imaginii de o excelență 
constantă.

•  Detectarea și compensarea jeturilor lipsă 
detectează automat jeturile lipsă și le reduce 
aspectul prin utilizarea duzelor adiacente.

•  Optimizarea automată a densității asigură 
culori uniforme și constante pe fiecare pagină.

•  Tehnologia pixelilor transparenți întreține  
starea bună de funcționare și longevitatea 
capului de imprimare prin utilizarea continuă 
a duzelor fără a crea reziduuri sau a afecta 
finisarea.

•  Viteza reglabilă de imprimare vă permite 
să încetiniți presa la 10 m în orice moment în 
timpul tirajului de producție pentru efectuarea 
inspecției la nivelul presei, eliminând astfel 
rezultatele neașteptate. 

•  Perioada de deschidere mai lungă, de până 
la 20 de minute, înseamnă mai puțină cerneală 
irosită, o perioadă de funcționare extinsă,  
mai multă libertate de acțiune pentru 
administrarea producției și mai puține 
jeturi lipsă.  

•  Tehnologia Color Hike optimizează 
dimensiunea picăturii, rezoluția, limitele 
pentru cerneală și uniformitatea, pentru 
rezultate mai vibrante pe o gamă mai largă 
de suporturi de imprimare.

I M P R I M AȚ I  D I R E C T  P E  H Â R T I E .  
P E  S U P O R T U R I  D E  I M P R I M A R E 
O F F S E T  T R ATAT E .

Când puteți imprima direct pe hârtia folosită în 
prezent pentru lucrările offset – fără tratamente 
intermediare sau acoperire prealabilă – reduceți 
complexitatea în mai multe feluri. 

Cernelurile High Fusion sunt concepute 
pentru a furniza mai puțină umezeală hârtiei, 
simplificând procesul de uscare și reducând 
consumul aferent de energie. Și, deoarece nu 
mai aveți nevoie de hârtie specială sau module 
de uscare și, tratare suplimentare, veți face 
economii mai mari. 

Deși economiile respective au un impact 
asupra operațiunilor dvs., adevărata valoare 
a cernelurilor High Fusion o reprezintă 
oportunitățile noi: 

•  Simplificați-vă lanțul de aprovizionare 
imprimând direct pe hârtia offset tratată 
folosită pentru tiraj în prezent.

•  Migrați lucrările offset statice pentru 
o procesare mai rapidă.

•  Completați cu personalizare pentru a spori 
eficacitatea și relevanța.

•  Efectuați volume mari de lucrări color digitale 
la costuri reduse.

Performanțe de top pe o gamă largă 
de suporturi de imprimare

NU SUNT NECESARE  

TRATAMENTE INTERMEDIARE

Mată

Silk/satin

Semi-mată

Offset obișnuită

Lucioasă

Tratată pentru 
inkjet

T R A N S F O R M AȚ I  H Â R T I A  S TA N D A R D  Î N  M AT E R I A L E  I M P R I M AT E 
E X C E P Ț I O N A L E ,  C U  VA L O A R E  R I D I C ATĂ .

Cu cernelurile High Fusion vă puteți bucura de calitate desăvârșită pe suporturi obișnuite de imprimare 
offset tratate. Fără dificultăți. Având un impact imposibil de obținut în trecut, aceste cerneluri vă permit 
migrarea aplicațiilor valoroase către presa Trivor 2400 fără sacrificii de calitate.

Întreținere  
redusă

Costuri 
mici

Alimentare cu hârtie 
simplificată

Mai puțin 
hardware

TRATATĂ OFFSET

NETRATATĂ



O  P R E S Ă  P U T E R N I C Ă ,  F O A R T E  P E R F O R M A N TĂ  C U 
C E A  M A I  M I C Ă  A M P R E N TĂ  L A  S O L  D I N  D O M E N I U .

În prezent, presa Trivor® 2400 este cel mai 
performant sistem de producție cu duză 
de cerneală cu amprentă mică la sol de pe 
piață. Completează perfect tipografiile  
cu o suprafață limitată la sol sau cele care 
au nevoie de o producție suplimentară  
și de încredere.

Economisiți energie datorită tehnologiei de uscare 
extrem de eficiente și profitați la maximum de fiecare 
centimetru pătrat de spațiu de producție cu o rolă de 
hârtie de 510 mm ce asigură imprimare 2 pe pagină, 
pe 2 fețe într-un singur turn. Putere de producție 
ecologică, fără costuri ridicate de exploatare. 510 mm

CORESPONDENȚĂ DIRECTĂ

Utilizarea datelor pentru a antrena oferte 
relevante vă ajută să ajutați comercianții 
să abordeze costurile poștale în creștere  
și să producă materiale de corespondență prin 
poștă mai specifice, cu valoare mai mare.

CĂRȚI COLOR

Datorită soluțiilor flexibile de imprimare, este 
mai ușor să obțineți calitate ridicată pentru 
lucrările cu imagini numeroase, asistând 
strategiile de administrare a stocului ale 
editurilor în contextul volumelor în scădere.

CATALOAGE

Mesajele și imaginile personalizate, care 
se bazează pe achizițiile anterioare, cresc 
ratele de răspuns și suplimentează vânzările 
online și din magazine pentru comercianți. 

Treceți cu încredere la tehnologia 
inkjet cu alimentare continuă.
Presa Trivor 2400 cu cerneală High Fusion vă permite să acceptați lucrări noi și să 
echilibrați simultan lucrările digitale offset și cu format prestabilit. Totul pe o 
singură presă. Livrați toate lucrările cu calitate, eficiență și economii de excepție. 

Mai mult, presa Trivor 2400 ne continuă strategia de dezvoltare a preselor inkjet 
scalabile cu o amprentă la sol compactă. Astfel, trecerea dvs. la tehnologia 
inkjet este atât simplă, cât și rentabilă. Sistemul este conceput să se adapteze 
la inovațiile noastre continue în materie de cerneală, suporturi de imprimare 
și procesare, pentru a vă putea baza pe acesta de-a lungul timpului, fiind mereu 
pregătiți pentru ce urmează.

Productivitate

Cerneluri

Calitate

Suporturi de 
imprimare
Inovații 
viitoare

C A L I TAT E  O F F S E T  P E  S U P O R T U R I  D E  I M P R I M A R E  T R ATAT E . 
Cernelurile High Fusion sunt optimizate pentru a produce lucrări cu imagini pe hârtie offset tratată. 
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Presa Xerox® Trivor® 2400 HF Inkjet

Pentru informații suplimentare, vizitați xerox.com/inkjet
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* Consultați lista cu suporturile de imprimare testate.

Un singur sistem 
de imprimare, 2 
fețe color
(TRATATĂ)

Un singur sistem  
de imprimare, 2 fețe 
color (NETRATATĂ)

600 x 600
1200 x 600

600 x 600
1200 x 600

250 1090
164 716

328 1431
164 716

76 1024
50 673

100 1347
50 673

Modele

2 pe pagină, 2 fețe

2 pe pagină, 2 fețe

Imprimare de mari dimensiuni

max. 474 mm
Configurație Rezoluție

(dpi)
Viteză/productivitate MAXIMĂ

(fpm) (letter ipm) (mpm) (A4 ipm)


