Echipament de producţie
Xerox® Color 8250

Echipamentul de producţie
®
Xerox Color 8250
Folosiţi cu încredere culori
profesionale pentru a comunica
mai eficient

Culori profesionale,
pe care vă puteţi baza
Activitatea de imprimare a corespondenţei directe şi documentelor
tranzacţionale este într-o continuă ascensiune datorită cererii tot mai mari
de răspuns rapid la mesajele personalizate ce vizează categorii de public bine
definite. Pentru a face faţă unei asemenea cereri, aveţi nevoie de o soluţie fiabilă şi
flexibilă, special concepută pentru un mediu de imprimare divers. Xerox® Color 8250
este alegerea inteligentă pentru a obţine de fiecare dată materiale color cu aspect
profesional, de calitate superioară.

Noul echipament de producţie Xerox® Color
8250 este un sistem de ultimă generaţie, ultra
rapid şi foarte eficient, conceput să producă
culori de o calitate impecabilă pe hârtie
necretată accesibilă. Acest sistem vă permite
să măriţi capacitatea de producţie şi să
realizaţi diversele materiale tranzacţional-

promoţionale color, necesare pentru a avea
succes în acest domeniu de activitate.
Accesibil, flexibil şi eficient, sistemul face faţă
cu brio cerinţelor zilnice de imprimare variabilă.
Rezultatul? Materiale color de calitate, într-un
flux de lucru simplu, capabile să scadă costurile
şi să mărească flexibilitatea. Veţi beneficia de

fluxuri de lucru tranzacţionale rapide, odată cu
reducerea volumului de deşeuri, pauzelor şi
întârzierilor specifice procesului de producţie.
Echipamentul de producţie Xerox® Color 8250
reprezintă alegerea ideală atât pentru
creşterea cotei de piaţă şi abordarea de noi
proiecte.

Imprimare color performantă şi
fluxuri de lucru optimizate într-un
sistem productiv şi flexibil
Sporiţi productivitatea

Tranziţie uşoară

Fără griji, fără probleme

La fel ca multe alte echipamente color digitale
fiabile, şi acest sistem a fost creat pe baza unei
platforme de succes. Echipamentul de
producţie Xerox® Color 8250 este susţinut de
serverul de imprimare Xerox® FreeFlow® prin
instrumente flexibile de procesare în paralel,
ceea ce permite realizarea celor mai complexe
lucrări cu date variabile şi compatibilitatea cu
fluxuri de date originale, precum IPDS, PDF,
Adobe® PostScript® şi Xerox® VIPP®.

Xerox® Color 8250 imprimă materiale de o
calitate similară formularelor offset pretipărite, iar acest lucru vă va permite să treceţi
rapid şi uşor la un flux de lucru avansat, cu
minimum de deşeuri. Indiferent de tipul
fluxurilor de date cu care lucraţi, Xerox vă va
ajuta să faceţi trecerea acestora direct la
echipamentul de producţie 8250. Alături de
partenerii noştri de încredere, vom asigura
tranziţia uşoară la sistem, înlăturând
problemele şi grijile specifice integrării
sistemelor noi.

Xerox este de multă vreme unul dintre cei mai
importanţi furnizori de service şi suport,
necesare menţinerii echipamentelor în
perfectă stare de funcţionare şi productivitate,
şi creşterii profiturilor afacerii dumneavoastră.
Echipamentul de producţie Xerox® Color 8250
a fost conceput pe baza unei platforme ce şi-a
dovedit eficienţa şi capacitatea în domeniul
tiparului digital color cu date variabile, la înalte
standarde de calitate.

Cu Xerox® Color 8250 veţi observa o creştere
imediată a productivităţii datorită funcţiei de
“încărcare/descărcare în timpul funcţionării”,
ceea ce include hârtia, tonerul şi transportorul
pentru documente. Practic, timpul “mort”
dispare datorită operaţiunilor sincronizate.
Configurarea sistemului (inclusiv registraţia
culorilor şi imaginii pe hârtie) şi rezolvarea
rapidă a erorilor au drept rezultat reducerea
considerabilă a deşeurilor şi evitarea
întârzierilor. De asemenea, eliminarea
formularelor offset pre-tipărite va genera o
scădere importantă a costurilor, iar fluxul de
lucru optimizat va contribui la eficientizarea
productivităţii cu un impact pozitiv
semnificativ asupra profitului companiei.

Măriţi flexibilitatea
Dat fiind că echipamentul imprimă coli, veţi
putea produce documente tranzacţionale,
corespondenţă directă şi alte materiale cu o
mulţime de caracteristici diverse. Veţi putea
programa şi imprima rapid lucrări pe tipuri
diferite de hârtie normală. Lucrând într-un
mediu cu infrastructură variată, veţi putea
împărţi lucrările între echipamente folosind
instrumentele performante ale sistemului 8250
pentru managementul culorii, instrumente
capabile să înlocuiască funcţia de generare a
profilurilor a oricărei alte imprimante. În plus,
este o soluţie de încredere pentru
reimprimarea lucrărilor, imprimarea
documentelor tranzacţionale şi sesiunilor
scurte de zi cu zi.

Echipamentul de producţie Xerox® Color 8250
este soluţia perfectă pentru activitatea zilnică de
imprimare a corespondenţei directe şi documentelor
tranzacţional-promoţionale.

Îmbunătăţiţi calitatea culorilor
Managementul avansat al culorii este însăşi
esenţa tehnologiei noastre de producţie color
digitală. Cu echipamentul de producţie Xerox®
Color 8250 aveţi siguranţa că toate culorile
sunt redate cu precizie şi acurateţe. Funcţiile
sistemului includ comenzi şi instrumente de
management al culorii pentru asigurarea unui
nivel constant şi previzibil de calitate: de la o
pagină la alta, de la o zi la alta, de la un
echipament la altul şi chiar de la un oraş la
altul.
Veţi obţine calitatea necesară încă de la prima
pagină, fără deşeuri şi cu rezultate mult mai
bune. Tehnologia brevetată de detectare şi
corectare în timp real a erorilor de imprimare
permite eliminarea acestora înainte să apară şi
obţinerea de nuanţe uniforme. De asemenea,
veţi produce mai multe lucrări scurte variate
datorită registraţiei exacte a imaginii pe hârtie,
fără a mai pierde timpul cu schimbarea fiecărei
dimensiuni de hârtie.

Alegerea inteligentă pentru
culori profesionale, de calitate
superioară
Xerox® Color 8250 este soluţia perfectă pentru
activitatea zilnică de imprimare a
corespondenţei directe şi documentelor
tranzacţional-promoţionale. Acum puteţi trece
de la imprimarea alb-negru sau parţial color a
datelor variabile la imprimarea color fără a
depăşi bugetul. Ajutor de nădejde într-un
centru de imprimare, acest echipament poate
deveni indispensabil realizării sesiunilor scurte
de imprimare, precum şi o soluţie optimă
pentru reimprimarea lucrărilor urgente. Veţi
elimina astfel formularele pre-tipărite, sporind
eficienţa fluxurilor de lucru faţă de procesele
de imprimare alb-negru şi veţi obţine rezultate
color deosebite, ceea ce va creşte valoarea
documentelor pe care le tipăriţi.

Specificaţiile echipamentului de producţie Xerox® Color 8250

Viteză de imprimare ultra rapidă
• 8.250 de imprimări A4 4/0 color pe oră (137,5
pe minut)
• 4.500 de imprimări A3 4/0 pe oră (37,5 pe
minut)

Diversitatea dimensiunilor de hârtie
• Hârtie necretată de 60–220 gsm
• Dimensiuni începând de la 178 mm x 178 mm
şi până la 364 mm x 572 mm

Alimentare şi stivuire de mare capacitate
• Echipamentul poate fi configurat cu mai multe
dispozitive de finisare şi stivuire pentru creşterea
volumului de producţie
• Sistem de alimentare opţional Roll Input/
Lasermax Roll System® SheetFeeder™ măreşte
capacitatea cu 50.000 de coli per rolă (estimare
bazată pe hârtie A4/75gsm)

Calitate superioară a imaginii
• Rezoluţie de imprimare 2.400 x 2.400 dpi
• Screening de până la 110 lpi

Management avansat al culorii
• Automated Color Maintenance Tool foloseşte
funcţiile de calibrare şi generare a profilurilor
pentru menţinerea unui nivel constant al
calităţii
• Detectarea dungilor de culoare previne apariţia
defectelor înainte de imprimarea primei pagini
• Ajustarea automată a imaginii pe hârtie
îmbunătăţeşte productivitatea

Opţiuni de finisare modulare diverse
pentru aplicaţiile realizate frecvent
• Stivuitoare de producţie
• CEM DocuConverter™
• Realizarea broşurilor cu dispozitivul de
finisare C.P. Bourg® pentru documente
(BDFEx), unitatea de legare tip caiet C.P.
Bourg (BMEx) sau Duplo DBM- 5001 Inline
• Stivuitor Multigraf
• Legare perfectă cu Xerox® Book Factory
• Perforare cu GBC® FusionPunch II™
• Biguire, tăiere şi perforare cu Rollem JetSlit

Fiabilitate cu serverul de imprimare
Xerox® FreeFlow®
• Interoperabilitate optimă cu gama de
produse FreeFlow pentru fluxuri de lucru
optimizate
– Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5, TIFF,
FRF
– AFP/IPDS
– Xerox® VIPP®, PPML, PostScript optimizat,
PDF optimizat pentru VDP

Pentru mai multe informaţii despre echipamentul de producţie Xerox® Color 8250,
sunaţi la 021 30 33 500 sau vizitaţi www.xerox.ro.
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