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Xerox iGen4™ pers
Bouw voort op uw eigen succes.
Ervaar nieuwe niveaus van
productiviteit, automatisering
en kwaliteit.

Bouw voort op uw eigen succes.
Hoe kunt u uw doelstellingen bereiken?
Ligt de sleutel tot succes in digitaal drukwerk of in offsetdrukwerk? Om in de huidige
uitdagende marktomstandigheden succes te hebben, hebt u waarschijnlijk beide nodig. Trends
geven aan dat het bedrijfsleven zoekt naar een aanvulling op traditioneel offsetdrukwerk, naar
een oplossing die drukwerk op een efficiënte en kosteneffectieve manier aan de juiste techno
logie koppelt.
U weet dat u bent geslaagd wanneer uw klanten telkens weer naar u terugkomen. En u in staat
bent om snel en probleemloos aan al hun wensen te voldoen.
A
Invoermodule (maxi
maal zes), elk met
twee inlegstations;
papier plaatsen terwijl
apparaat in bedrijf is;
capaciteit van maximaal
30.000 vel
B
Grootste digitale papier
formaat van maximaal
364 x 572 mm
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Transportsysteem
zonder grijpmechanisme
om binnen 1 mm van
de rand van het vel te
kunnen drukken; be
trouwbaardere invoer
van een zeer breed scala
aan gecoate en onge
coate papiersoorten

Single-point beeld-oppapier overdracht met
snelheden van maximaal
6.600 afdrukken per uur
(110 afdrukken per
minuut)

F
Intelligente fixatie die
bijgesteld wordt afhan
kelijk van het gebruikte
substraat; ieder vel
wordt met de nominale
snelheid verwerkt

D
Gemakkelijk te plaatsen
grote tonercontainers;
kunnen worden vervan
gen terwijl apparaat in
bedrijf is

M
D

B

K

F
A

C
L
E

G
Uitlegstation (maximaal
vier); twee palletwagens
per uitlegstation; kunnen
worden leeggehaald ter
wijl apparaat in bedrijf is
H
Bovenuitleg voor onder
broken opdrachten of
proefafdrukken

I
Elektronische sortering
met gestaffelde uitleg
J
Optionele interface
om verschillende pro
ductiveitsverhogende
inline afwerksystemen
conform industrie
standaard specificaties
te kunnen koppelen

Piekbelasting: 3,75
miljoen per maand
Snelheid: 6.600 A4
afdrukken per uur
(110 ppm)
400 nieuwe onderdelen
en subsystemen

Bouw voort op ons succes. De oplossing
waarmee u uw doelstellingen bereikt.
Wij kunnen u helpen uw doelstellingen te bereiken. De ervaringen die we hebben opgedaan
bij het wereldwijd ondersteunen van grafimediabedrijven kunnen wij met u delen. En nu is er
een digitaal productieplatform waarmee u drukwerk van ongekende kwaliteit kunt leveren, zowel
in offset- als in fotokwaliteit, met een hogere productiviteit en een hoger rendement dan ooit
tevoren – een afdruksysteem ontworpen voor de productie van de meest veeleisende applicaties,
zoals hoogwaardige brochures, direct marketingtoepassingen en foto’s. De Xerox iGen4™pers.
In de iGen4 worden gepatenteerde innovatieve technologie en de kracht van automatisering
bijeengebracht. De iGen4 is daarmee ’s werelds meest productieve digitale kleurenpers voor
planovellen (25 tot 35% productiever dan soortgelijke persen), waarop grotere volumes
hoogwaardige afdrukken kunnen worden afgedrukt, hetgeen weer een verhoogde omzet en
bedrijfsresultaat met zich meebrengt.
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Automatische densiteitscontrole

Inline fotospectraalmeter

Iedere pers, of het nu om een digitale pers
of een offsetpers gaat, kan gevoelig zijn voor
densiteitsverschillen en strepen. De iGen4
Auto Density Control-technologie is gepaten
teerde technologie die strepen in de uitvoer
detecteert voordat deze zich voordoen en
deze kan verwijderen zonder dat er van
buitenaf hoeft te worden ingegrepen.

De fotospectraalmeter is geïntegreerd in
de papierbaan van de iGen4 en er zijn een
paar opvallende dingen geautomatiseerd.
Bijvoorbeeld de hoge definitie linearisatie,
het instellen van geavanceerde kleurprofielen,
de kalibratie van steunkleuren en de controle
van het kleursysteem. Hierdoor krijgt u sneller
nauwkeurigere kleuren, stabielere kleuren op
de lange termijn, PMS kleuren die precies met
de PANTONE® waaier overeenkomen en een
productiviteitsniveau dat u nooit eerder hebt
meegemaakt.

Het systeem meet automatisch de densiteit
van de afdruk door middel van een aantal
testpatronen boven en onder aan de pagina.
Als er een verschil wordt gedetecteerd, worden
de inconsistenties digitaal gecompenseerd,
zodat de densiteit van de afdruk over de hele
pagina gelijk blijft.

Automatisch ontwikkelaar
doseringssysteem
Deze nieuwe methode waarbij toner en
ontwikkelaar tijdens de productie continue
perfect worden gemengd, in plaats van
traditionele ontwikkelaar te gebruiken, zorgt
voor een consistente kleuruniformiteit van
de eerste tot de laatste afdruk en tussen
opdrachten onderling. Met het unieke iGen4
ontwikkelaar doseringssysteem hoeft u het
afdruksysteem niet meer te stoppen om de
ontwikkelaar te vervangen, waardoor het
afdruksysteem langere tijd achter elkaar
beschikbaar is.
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De Xerox iGen4 vindt zijn oorsprong in de bijzondere technologie en het geweldige
succes van de iGen3 ® , en is ontworpen om uw succesvolle drukwerkactiviteiten naar
een hoger niveau te brengen. Wij bieden u unieke mogelijkheden en ondersteuning om
uw zakelijke doelstellingen te kunnen bereiken, terwijl u tegelijkertijd kosten bespaart en
uw rendement verhoogt.
Vellen van groot formaat

Groen afdrukken

Xerox Premier Partners

Een van de kenmerken waarmee de iGen4
zich in de branche onderscheidt is de mogelijkheid om grote vellen (maximaal 364 x
572 mm) voor uw drukwerk te gebruiken.
Als gevolg hiervan beschikt u over:

Terwijl de meeste bedrijven milieuvriendelijk
afdrukken als een soort lastige verplichting
zien, zien wij het als een kans. Op het meest
elementaire niveau is het een kans om het
gelijk goed te doen.

• Een ongeëvenaarde productiviteit.
Dankzij de iGen4 en de vellen van
364 x 572 mm maakt u per opdracht
meer winst doordat u meer in minder
tijd kunt produceren.
• Opdrachten die niet door anderen kunnen
worden uitgevoerd. Wanneer u applicaties
produceert die niet door veel anderen
kunnen worden gemaakt, opent zich voor
u een geheel nieuw bedrijfssegment dat
gesloten blijft voor uw concurrenten.

Maar duurzaam produceren c.q. groen
drukken biedt echter ook zakelijke kansen
waarmee u concurrenten kunt buiten
sluiten
en meer opdrachten voor meer opdrachtgevers kunt uitvoeren die ook begaan zijn
met het milieu.

De Xerox Graphic Arts Premier Partners
zijn ’s werelds meest toonaangevende
grafimediabedrijven, met bijna 700 leden in
48 landen in 6 werelddelen. Premier Partners
zijn experts op hun vakgebied, de meest
geavanceerde digitale drukwerkspecialisten
van hun land. Zij komen tegemoet aan de
behoeften van hun klanten door vernieuwende digitale technologieën te gebruiken,
waaronder ook digitale druksystemen en
diensten van Xerox.

Afnemers van drukwerk kunnen toegang
krijgen tot deze globale resource via de website van Premier Partners, www.xerox.com/xpp.
• 97% van de iGen4-onderdelen zijn geschikt Door op criteria gebaseerde zoek
opdrachten
voor hergebruik of kunnen opnieuw worden uit te voeren in het wereldwijde netwerk van
gebruikt in het fabricageproces.
Premier Partners, vinden zij binnen enkele
Afwerking
• iGen4 voldoet aan de EU RoHS-richtlijn
ogenblikken de beste oplossing voor hun
met betrekking tot het gebruik van
behoeften.
Met de iGen4 kunnen verschillende afwerkgevaarlijke stoffen.
systemen inline worden gekoppeld, zodat u
Xerox prInteract™
• De toners zijn niet giftig en zitten in
bijvoorbeeld katernen, perfect ingebonden
gesloten
containers
met
een
over
drachtbrochures, boeken, hand
leidingen of UV
In Xerox prInteract worden reguliere systeemefficiëntie van bijna 100%.
gelakte omslagen in één drukgang kunt
controles gecombineerd met de expertise
• In de iGen4 worden geen alcohol, gechloproduceren, en zo extra inkomsten kunt
van Xerox. Zo bent u optimaal gedekt en
reerde oplosmiddelen, zuren of ontvlamgenereren.
kunt u ervoor zorgen dat uw productie dag
bare materialen geproduceerd of gebruikt.
in dag uit zo efficiënt mogelijk verloopt. Via
Gebruik van verschillende
online verbindingen die gebruikmaken van
Tools voor business development
substraten
uw bestaande infrastructuur, kan Xerox uw
ProfitAccelerator® is de krachtigste set tools
iGen4 onderhouden en eventuele pro
blemen
Met de iGen4 beschikt u over de flexibiliteit
en programma’s die op dit moment op de
oplossen
via
een
geïntegreerd
dienstenom meer opdrachten uit te voeren en het
markt is, ontworpen om maximaal rendement aanbod waarin onder andere de volgende
aantal marktkansen te vergroten. Dit systeem
te halen uit uw investering in de iGen4. Hierin zaken zijn opgenomen:
levert hoogwaardige kwaliteit op het grootste
worden de ongeëvenaarde ervaring en experaantal verschillende afdrukmaterialen van de
• Snelle en accurate diagnose van problemen
tise van Xerox op het gebied van digitaal
grafimediabranche.
• Snelle online oplossing van problemen
drukken, hoogwaardige hulpmiddelen en
• Doorlopende analyse van gegevens om
toonaangevende ondersteuning binnen de
potentiële problemen op het spoor te blijven
grafimediabranche met één doel gecom
bi• Real-time aanwijzingen om de algemene
neerd, namelijk om uw digitale drukkerij en
prestaties van de iGen4 te optimaliseren
rendement een belangrijke impuls te geven.
• Geautomatiseerde tellerlezingen
iGen4 is vanuit milieutechnisch oogpunt
een betere keuze om tal van redenen:
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