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arkille painavalla painokoneella
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Xeroxin uusin painokone tekee inkjet-teknologiasta todellisuutta yhä useammille painopalveluiden tarjoajille ominaisuuksilla, joilla perinteisesti inkjet-
painamisessa vaaditut erittäin suuret painomäärät, tilatarpeet ja korkeat kustannukset voidaan unohtaa. Xerox Rialto 900™ Inkjet Press tarjoaa
ainutlaatuisia ominaisuuksia ensimmäisenä luokassaan, viitoittaen tietä nousevalle väri-inkjet-segmentille.

Maailman ainoa täysin integroitu kapean radan rullalta arkille painava inkjet-painokone on suunniteltu painotaloille, jotka tuottavat 1,5–5 miljoonaa A4-
painopintaa kuukaudessa. Rialto 900 on markkinoiden pienikokoisin mustesuihkupainokone – koko 3,58x1,55 m (sisältäen painotornin) – ja
kustannustehokas vaihtoehto lukuisiin tuotantoympäristöihin.

Jotta tuotanto mustesuihkuteknologialla olisi helposti saavutettavissa, Rialto 900 painaa kaksipuoleisesti, yksi päällä kapealla (250 mm) radalla.

“Rakennamme Rialto 900:n myötä uutta muistesuihkumarkkinoiden segmenttiä, josta löytyy tilaa kaikille painopalveluntarjoajille,” kertoo Xeroxin Inkjet-
divisioonan chief operating officer ja general manager Paul Morgavi. “Rialto 900 muuttaa pelikenttää yhdistämällä arkki, inkjet- ja offset-maailmat – tämä
lähentyminen on tärkeää sekä painotaloille, jotka haluavat saavuttaa kilpailuetua että yleisesti printin pitkäntähtäimen selviytymiselle.”

Xerox-uutuus tarjoaa täysväritöiden, kuten personoidun suorapostituksen, transaktiotulostuksen ja kirjanpainatuksen, vaatimaa nopeutta ja kuvanlaatua.
Laitteen all-in-one-muotoilu tarkoittaa, että kontrolleri, rullasyöttö ja viimeistelytoiminnot löytyvät kaikki laitteen sisältä – todellista tilansäästöä sekä
operointi- ja huoltomukavuutta.

Tuotannon automatisointi ja virtaviivaistaminen sujuu saumattomasti valikoimalla työnkulun ohjelmistoja, sisältäen XMPie® PersonalEffect® StoreFlow,
Xerox FreeFlow® Core ja VI Suite sekä ratkaisut GMC:ltä ja Solimarilta, jotka kaikki maksimoivat painonopeutta ja tuotannon tehokkuutta.

Lisäominaisuuksia:                     

1000x1000 dpi:n visuaalinen tarkkuus laadukkaaseen tuotantoon.
Automaatinen missing jet -paikannus ja korjaus integroituna sekä kaksipuoleiskohdistus automatisoituina säästävät aikaa.
Joustavuutta tuotantoon Xeroxin vesipohjaisella HD-painovärillä.
Valittavina sekä PDF- että IPDS-kontrollerit.
Integroitu leikkuri ja massaluovutusalusta.
Suuri kosketusnäyttö helpottaa käytettävyyttä, painomateriaalin valintaa ja määrittämistä, asemointia ja työlogien läpikäyntiä.

Rialto 900 on seurausta kahden vuoden takaiselle yrityskaupalle – se on Xeroxin ja Impikan ensimmäinen yhteistyössä kehittämä ja lanseeraama tuote.
Lisäksi Impikan portfolio on nyt täysin integroitu Xeroxin tuotantoperheeseen ja brändiin.

Muita edistyksiä inkjet-puolella
Xerox Impika Evolution Inkjet Press, yksi nopeimmista inket-tulostimista (254 m/s), on päivittynyt kehittyneemmällä kuvanlaadun VHQ-ominaisuudella (Very
High Quality) sekä muilla parannuksilla.

VHQ:n avulla sekä offset- että inkjet-tulostuksessa toteutettavien kuvien pehmeyttä, yksityiskohtaisuutta ja visuaalista tarkkuutta voi kasvattaa. Eri inkjet-
suuttimet syöttävät mustetta paperille usealla eri pisarakoolla, millä maksimoidaan musteen asettumisen hallinta korkealla tulostusnopeudella. Uuteen
profilointiprosessiin yhdistettynä VHQ tarjoaa kilpailuetua ja yhä parempia mahdollisuuksia Evolution-painokoneeseen investoinneille asiakkaille.

Saatavuus
Xerox Rialto 900 Inkjet Press on tilattavissa välittömästi.

VHQ-ominaisuus Xerox Impika Evolution Inkjet Press -laitteelle voidaan tehdä päivitettävänä jälkiasennuksena jo Evolutioniin investoineille asiakkaille.
Ominaisuus on tarjolla optiona myös uutena hankittavalle laitteelle.

Xerox
Xerox on kansainvälinen liiketoimintapalvelujen, teknologian ja dokumenttihallinnan asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä uudistamaan tapoja joilla
liiketoimintaprosesseja ja tiedonkulkua hallinnoidaan. Xeroxin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa, Connecticutissa. Yrityksen yli 140 000
työntekijää palvelevat asiakkaita yli 180 maassa. Xerox tarjoaa liiketoimintapalveluita, painatusratkaisuja, työkaluja ja ohjelmistoja tiedonkäsittelyyn, aina
datasta dokumentteihin. Lisää osoitteessa www.xerox.com.

Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus
sijaitsee Ranskan Grenoblessa.
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