
מעבר  הרבה   CMYK תמורה  פו  סי הו
וחדות  מי לתחנות  דות  הו ים  ו לקו

בנות מו

ניתן להוסיף עד שתי תחנות נוספות להחלת דיו 
:CMYK יבש מיוחד מתחת או

מתכתי בצבעי זהב וכסף, הניתן לשימוש לבדה או 
 iridescent כדי לספק פלטות CMYK בשכבות עם

מדהימות. 

לבן, אשר יוצר עיטורי עיצוב שתופסים את העין על 
חומרי הדפסה צבעוניים או שקופים. 

ורוד פלואורסצנט,שניתן להשתמש בו בעצמו או 
בשכבות עם CMYK או מתכתי כדי ליצור פלטות 

מלאות חיים וייחודיות ושקוף ,שניתן להשתמש בו 
להדגשת תוכן עמודים וליצור אפקטים טקסטוריים.

 Low Gloss Clear-בנוסף, ניתן להשתמש ב
להרחבת טווח המדיה של מכונת הדפוס כדי לכלול 
חומרי הדפסה צבעוניים בעלי טקסטורה רבת-ערך 

אף יותר.

כות  אי מקרבת  מתקדמת  טומציה  או
יחד ות  בי דוקטי פרו ו

 Xerox® Iridesse®  מכונת הדפוס התעשייתית
לוקחת איכות הדפסה דיגיטליות ופרודוקטיביות 

לרמה חדשה לגמרי עם אוטומציה מתקדמת 
שמספקת תוצאות מדהימות.

פשט את העבודה הדרושה כדי להשיג צבע עקבי 
בעזרת המערך המובנה ברוחב מלא, טכנולוגיה 

 בלעדית רבת עוצמה של Xerox ותונת 
Xerox® PredictPrint Media Manager. אין ניסיון 

ושגיאות. אין התערבות ידנית של המפעיל. לא 
מתבזבז זמן. 

במקום זאת, תראה פרטים CMYK מופקים בפחות 
עבודה ובזבוז –כדי שתוכל לקבל יותר כסף.

מספקת  להגדרה  הניתנת  פלטפורמה 
להשקעה בית  לטימטי או הגנה  את  לך 

עיצוב חדשני מאחד טכנולוגיות מהמובילות 
בתעשייה לפלטפורמה יחידה וניתנת להגדרה. 

בחר את גודל וטווח המדיה, הצבעים, ההזנה/
הגימור זרימות הנתונים הדרושים לך כדי להצמיח 

את העסק שלך באופן הטוב ביותר.

לא רק שאסטרטגיית אפשרויות הגדרת התצורה 
שלנו מספקת את הפתרון המדויק שאתה זקוק לו 
היום, אלא גם מבטיחה לך שאתה ממשיך ליהנות 

מהחדשנות המתמשכת שלנו. ההשקעה שלך 
בטכנולוגיית Iridesse® Production Press נשארת 

מוגנת, עדכנית ומוכנה תמיד לביצוע.

תן יותר "וואו" לעמוד.

מכונת הדפוס התעשייתית  ®Xerox® Iridesse סקירת טכנית
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שכבות תחתי
שכבות-על

5

אפשר פרודוקטיביות מקצה-לקצה אולטימטיבית עם גימור תואם וספק מהיר יותר:

9

יישור נייר

מבטיח רישום מדויק של +/0.5- מ"מ 
מהחזית לאחור במהירות אחידה עם 

טכנולוגיית רישום מרכזי מתקדמת 
המתכווונן אוטומטית גודל נייר 

ומשקלם. 

10

העברת רצועת ביניים

חגורה חלקה תומכת במהירויות 
ומהימנות גבוהות עוד יותר על מגוון 

רחב של מדיה ויישומים.

11

מנגנון היתוך גליל רצועה

העברה מהירה יותר של האנרגיה 
ביעילות רבה יותר באמצעות רצועת 
טפלון מצופה בסיליקון המותך מגוון 

 רחב של חומרי הדפסה עד 
ל-400 ג'/מ"ר במהירות אחידה.

12

מודל קירור

קירור ההדפסות לגימור ולערימה 
אופטימליים.

13

ניקוי גיליונות אוטומטי

מספק התאוששות פשוטה, יעילה, 
והתאוששות כמעט ללא ידיים של 

חסימות.

14

 )FWA( מערך ברוחב מלא

טכנולוגיה רבת עוצמה בלעדית 
ל-Xerox מבטיחה הפקת צבע מהירה 

ומדויקת ומגבירה את הפרודוקטיביות 
שלך על-ידי אוטומציה של כיול, יצירת 

פרופיל, יישור, העברה ואחידות 
צפיפות באמצעות סורק תואם עם 

RGB משולבים.

15

יחידת מיישר נייר 

מספק גיליונות שטוחים אופטימליים 
לפי סוג מדיה באמצעות טכנולוגיית 

רצועה ורולר לפרודוקטיביות מובנית 
לא מקוון גימור.

ULTRA HD רזולוציה באיכות

מספק הדמיה של x 1,200 dpi x 10 1,200  סיביות עיבוד תמונה 
של סריקת רשת ורזולוציה של x 2,400 dpi x 1 2,400  סיביות 
במנוע, מפיקים תמונות חצי-גווני אופסט, גוונים חלקים וגוונים 

הדרגתיים, וכן טקסט דק ופרטי שורות. 

ENERGY STAR®  מוסמך

 ®Iridesse הוא מוצר חסכוני באנרגיה בהתאם לתקני 

 )Environmental Protection Agency )EPA, שעוזרים 

 לפעולה שלך – וללקוחות שלך לקדם 
מטרות חיוניות לקיימות.

המוצג:  ®Xerox® Inserter, מגש יחידת ערימה בקיבולת גבוהה 
 ,C/Z יחידת קיפול ,Xerox®  חיתוך דו-צדדי קיפול של ,Xerox של

 יחידת גימור מוכנה לייצור )PR( של יוצר החוברות ומודול 
Xerox® SquareFold® Trimmer

מתקפליםהכנת חוברותכריכהזמירהאביזר הוספהמערים

16

 XEROX® PREDICTPRINT  התוכנה
MEDIA MANAGER

סרוק, טען ועבור כדי להאיץ את הגדרת 
מניה מדויקת. פשוט סרוק ברקוד 

של חומר הדפסה, הצב את חומרי 
ההדפסה במגש והשתמש בתהליך הה 

מונחה האשף הפשוט שלנו כדי למטב 
את המערכת. AI מבוסס ענן מבטיח 

שההגדרות תמיד עדכניות.

17

מודול ממשק*

מספק שער למגוון רחב של חלופות 
גימור.



14

15

16 18

17

1

הרחב את קו טווח* התקשורתי 
שלך

משבן גיליונות מרובים )MSI( מכיל 
עד 250 גיליונות; מזין גיליונות 

מיוחדים, במשקל כבד וגיליון ארוך 
 במיוחד )XLS( בגודל של עד 

x 26 13  אינץ' )x 660 330  מ"מ(.

2

מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה*

בחר את המזין המתקדם המתקדם 
בקיבולת גבוהה עבור קיבולת נייר 
של עד 8,000 גיליונות עם ארבעה 
מגשים נוספים בשני תחנות מזין. 

או הרחב את יכולות הגיליון הארוך 
במיוחד )XLS( שלך בעזרת מזין 
האבק XLS בקיבולת גבוהה של 

 ®Xerox– זמין בתצורות בודדות או 

כפולות. הדפס עד 700 גיליונות עד 
 לגודל של 34 אינץ'/864 מ"מ או 
100 גיליונות בגודל של עד 47.2 
אינץ)1.2 מ'( עם דיוק במהירויות 

אחידות.

3

מזינים סטנדרטיים

 ספק קיבולת כוללת של 
4,000 גיליונות מ-שני מגשי הזנה 

פנימיים המשולבים בעיצוב הבסיסי 
של מכונת הדפוס כדי לספק שטח 

גוף קטן. 

טכנולוגיה מוחצת שמניעה תוצאות עסקיות 
מדהימות.

עם יכולות הייצור החזקות שלה,  ®Iridesse עושה עבודה מהירה ורווחית של 
עבודות עם תאריכי יעד צפוף, גדלים, משקלים ועיבודים לא מסורתיים, כדי 

שתוכל לקבל יותר הזדמנויות חדשות ולגדול בביטחון.

4

CMYK טונר תחנות

המשך להריץ את הייצור בעזרת יכולת 
 EA HD טעינה במהלך ההפעלה. טונר

מפיק פלט באיכות גבוהה בשימוש 
בפחות טונר ולא בשמן היתוך. 

 5

 *XEROX®  בצבע של FLX טכנולוגיית

שים אפקטים מיוחדים בקצות 
האצבעות, ויצר הדפסות בעלות 

השפעה גבוהה במעבר אחד, במהירות 
אחידה עם רישום נקודתי. 

בחר להוסיף אחת או שתיים תחנות 
 HD EA-הדפסה ולהפעיל שכבות ב

 Fluorescent או Gold, Silver, White
 HD EA יחד עם שכבות-על של Pink

 Gold, Silver, White, Fluorescent
 . **Low Gloss Clear או Pink, Clear

6

שינויי דיו מהירים

אפשר מעברים מהירים ויעילים של דיו 
יבש ייחודי כדי שתוכל להשתנות ולבצע 

יותר עיטורי הדפסה באיכות גבוהה - 
ללא תחזוקה או ניקוי.

7

פוטורצפטורים עמידים ואטמיים/
COROTRONS לניקוי אוטומטי

ספק לפוטורצפטור חיוב אחיד יותר 
באמצעות עיצוב דו-חוט/רשת כפולה 

שמספק איכות הדפסה הדפסה יציבה 
יותר בתוך דף ומדף לעמוד. טכנולוגיית 

ניקוי עצמי ממטבת את זמינות ההדפסה 
תוך שמירה על איכות הדפסה גבוהה.

8

בקרות תהליך בלולאה סגורה

אפשר ניטור מתמשך בלולאה סגורה של 
תיקונים בצבע ושל יעדי רישום בהעברה 

ביניים בין החגורה. התאמות האיכות 
נעשות באופן מיידי וגוונים אוטומטיים.

*רכיבים אופציונליים
**לא ניתן להפעיל את Clear ו-Low Gloss Clear באותה משימה במעבר אחד

שיפור ביצועי ההדפסה 

 Xerox® EX-P 6 שרת ההדפסה
המיוצר על ידי  ®Fiery משלב עשורים 

של הדפסה ניהול צבע מומחיות 
לייעל את הניהול ושל שליחת 

 .IPDS ושל   PDF משימות
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Xerox® Iridesse®  מפרטים עבור מכונת הדפוס התעשייתית

AMIV - ו לות  פעי ר  מחזו
 מחזור פעילות: עד 2.25 מיליון הדפסות	 
AMIV:  225,000–475,000 הדפסות	 

לות עי י הדפסה/ ות  י רו מהי
 	 ) A4/”8.5  אינץ x 11( 120 עמודים בדקה 

בכל הניירות
7,200 הופעות A4 )מכתב( לשעה	 
  60 עמודים לדקה )x 17 11 אינץ '/	 

A3–12 x 18אינץ '/SRA3 Tabloid(, כל 
המשקלים

 x 17 11( 3,600 אינץ'/A3–12 x 18אינץ'/	 
SRA3 Tabloid( בשעה

צבע שרת 
  שרת ההדפסה Xerox® EX-P 6, מופעל על ידי 	 

Fiery® 
 פונקציונליות IPDS משולבת	 

–   אפשרות תוכנה ברישיון בשרת   
 Xerox® EX-P 6 ההדפסה

–   תואם IS/3 להדפסת ארבעה תהליכים   
בצבע

נה תמו כות  אי
  רזולוציה באיכות Ultra HD )עיבוד תמונה 	 

 x 1200 dpi x 10 1200 של סריקת רשת
  2400 x 2400 dpi סיביות, בנוסף להדפסה

x 1 סיביות(
 מסכי גווני ביניים: 	 

–   150, 175, 200, 300ו 600 נקודות   
במקבץ

–   150, 200 סיבוב   
–   אקראי  

  טונרים של אמולסיה מצטברת בחדות 	 
גבוהה )HD EA(: ציאן, מגנטה, צהוב, שחור

 	 Xerox® PredictPrint תוכנת  
MediaManager אופציונלית

ה גי לו ו טכנ  FL X בע  צ  X E ROX ® 
  עד שש תחנות הדפסה מובנות שמדפיסות 	 

במעבר אחד, במהירות אחידה, עם נקודתי 
ברישום מצבע לצבע

 חומרי דיו יבש ייחודיים ל-HD EA: זהב, כסף, 	 
לבן, ורוד פלואורסצנטי ושקוף לשיפורים 

ושקוף ברק נמוך להרחבת חומרי ההדפסה

נה תמו בנית  ת
  טכנולוגיית רישום מרכזי מתקדמת לרישום 	 

כולל והדוק של 0.5 -/+  מ"מ
   אזור הדפסה מרבי: x 19.05 12.83  אינץ” 	 

)x 326  484 מ"מ(

ר י י נ של  ם  י גדל / שקל מ
  משקלי נייר: 52-400 ג'/מ"ר )35 ליברות 	 

טקסט עד 145 ליברות כריכה(; קיבולות 
המגש מבוססות על 24 ליברות )90 ג'/מ"ר(

   גודל גיליון מרבי: x 19.2 13  אינץ 	 
)x 488 330  מ"מ( 

  גודל גיליון מינימלי עם מזין מתקדם 	 
 בקיבולת גבוהה: x 7.2 7.2  אינץ' 

)x 182 182  מ"מ(, ערכת אביזר הוספה 
 למגש תומכת

עבור x 6 4  אינץ' )x 152 102  מ"מ(
  גודל גיליון מינימלי עם מזין ואקום אופציונלי 	 

 בקיבולת גבוהה x 5.8 3.9  אינץ 
)x 148 98  מ"מ(

 	 :)XLS( גיליון ארוך במיוחד אופציונלי  
–   אורך מרבי )חד-צדדי(: 47.2 אינץ'   

)1.2 מ'(
–   אורך מרבי )דו-צדדי(: 28.7 אינץ'    

)729 מ"מ(
–  משקל: 52-400 ג'/מ"ר  

ר י י בנ שות  מי ג
  מצופה, לא מצופה, טקסט, כריכה ומגוון סוגי 	 

מדיה מיוחדים
  עבודות עם חומרי הדפסה מעורבים 	 

הנתמכות על ידי מאפיין האצת חומרי 
ההדפסה המשולבת של  ®Xerox לקבלת 

פרודוקטיביות מיטבית

האכלה
  מגשי נייר פנימיים סטנדרטיים: שניים 	 

ב-2,000 גיליונות כל אחד; קיבולת המגש 
מבוססת על 24 ליברות )90 ג'/מ"ר( 

  החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש 	 
תוך כדי ריצה

  שלמות אוטומטית )4/4 הדפסות( מגשים 	 
פנימיים עד ל-400 ג'/מ"ר במהירות אחידה

  מזין מתקדם אופציונלי בקיבולת גבוהה )עם 	 
עד שתי תחנות עבור שני מזינים מתקדמים 

בקיבולת גבוהה(:
–   שני מגשי נייר ב-2,000 גיליונות כל אחד;   

קיבולת המגש מבוססת על משקל של 
)90 ג'/מ"ר( 

–   החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש   
תוך כדי ריצה

–   שלמות אוטומטית )4/4 הדפסות( מגשים   
חיצוניים עד ל-400 ג'/מ"ר במהירות 

אחידה
  מזין ואקום XLS אופציונלי מתקדם עם 	 

קיבולת גבוהה )יחיד או כפול(:
–   6,300 גיליונות לכל היותר עד   

19.2אינץ'/488 מ"מ )עם תצורה כפולה( 
–   מקסימום 700 גיליונות XLS עד לגודל של   

34 אינץ'/864 מ"מ
–   מקסימום 100 גיליונות עד 47.2"/1.2   

–   החלפת מגשים אוטומטית/טעינה מחדש   
תוך כדי ריצה

  מגש הוספה אופציונלי לגיליון מרובה 	 
)MSI( גיליונות

–   מגש אחד עד 250 גיליונות  
  אפשרויות XLS )לשימוש עם מזינים 	 

מתקדמים בקיבולת גבוהה בלבד(
– ערכת   הארכת מזין באנרים  

–   ערכת הזנה אוטומטית XLS לעד    
250 גיליונות

הערמה ות  י אפשרו
  מגש לכידת הדפסות עם קיבולת של עד 	 

500 גיליונות
  מערים בקיבולת גבוהה:	 

–   מגש עליון של 500 גיליונות עד לגודל של   
x 47.2 13  אינץ' )x 1.2 330 מ'(

–   5,000 -ערימת גיליון אופסט; x 8.3 7.2 אינץ   
)SRA3 עד B5 LEF( 13 אינץ x 19.2 עד

–   52-400 ג'/מ"ר )35 ליברות טקסט עד   
145 ליברות כריכה( מצופה/לא מצופה

–   זמין בשילוב בודד או כפול עם יכולת   
פריקה במהלך ההפעלה

–   כולל מחסנית נשלפת אחת )1( לגימור לא   
מקוון/מחסניות נוספות זמינות

 	 Plockmatic MPS XL
 XLS מאיץ פרודוקטיביות מקצה לקצה של   –  

יחד עם מזין ואקום מתקדם בקיבולת 
XLS גבוהה

–   ערימה אמינה עבור x 8.3 8.3אינץ'    
)210 מ"מ x 210 מ"מ( עד x 47.2 13 אינץ' 

)330 מ"מ x 1.2 מ'(, 400 גר'/מ"ר
–   דורש מודול ממשק וי יחידת גימור   

משופרת מוכנה לייצור

ר  מו גי ות  י ו אפשר
עיין בכלי Product Explorer לקבלת רשימה 

 Xerox מלאה של כל פתרונות הגימור הזמינים של
:XLS-ושל צד שלישי עבור גיליונות סטנדרטיים ו

explorexeroxproducts.com

י חשמל מתח 
 	  200–240 VAC, :תצורת בסיס מדפסת  

Hz, EMEA > 50A 50/60 )שימוש יחידי(/
Type IEC 60309 NAO > 60A/פזה אחת 

 Hubbell/שימוש יחיד(/פאזה אחת( 
HBL360C6W

  מתח חשמלי נוסף נדרש עבור שרת 	 
המדפסת מכשירי הזנה/גימור:

–   VAC 115 ,  15 אמפר עבור 60 הרץ או    
VAC 220 ,  10 אמפר עבור 50 הרץ )חצי 

כדור הארץ המערבי(

–   200 - 240- וולט, 10 אמפר 50 הרץ   
)אירופה(

גדלים
  מערכת הדפסה בסיסית )ללא RIP ו/או 	 

התקני הזנה/גימור(:
–   x 43 118.5 אינץ'x 74אינץ '    

)3,009 מ"מ x  1,092 מ"מ x  1,865 מ"מ(
–   משקל: 3,027 ליברות )1,373 ק"ג(  


