
Ny tryckpress från Xerox möjliggör fler tryckjobb

Stockholm, 17 april, 2013 – Den nya tryckpressen, Xerox Colour 8250, hjälper tryckerier att producera fler jobb med
variabla data. Tryckpressen är ett bra ekonomiskt val och är mångsidig nog att möta de krav och behov som finns
inom marknadssegmentet. Nya Xerox Colour 8250 läggs till en rad produkter för transaktionstryck som befäst Xerox
position som marknadsledare inom variabeldatatryck.

Systemet klarar mellan 800 000 till fyra miljoner tryck per månad och producerar tryck med levande och skarpa färger.
Tryckpressen undanröjer behovet av förtryckta upplagor, vilket låter tryckerierna erbjuda snabb och effektiv produktion av
trycksaker som kontoutdrag, rapporter och fakturor samt direkreklam.

TIllgänglighet:
Nya Xerox Colour 8250 finns tillgänglig från och med den 1 juli 2013.

Xerox’s New Production Printer Helps Customers Bring in More Jobs

UXBRIDGE, U.K., April 15, 2013 – Print service providers can capture more variable-data print jobs with the new Xerox Colour 8250 Production Printer – an
economical choice that is versatile enough to meet the demanding needs of this marketplace.

The 8250 follows a long line of transactional devices that have established Xerox as the leader in the variable-print segment. 

The system is targeted for 800,000 to four million impressions per month and will deliver variable, vibrant colour. It eliminates the need for pre-printed offset
shells – allowing print service providers to offer the additional value of one-pass colour on statements and direct mail pieces.

Additional features include:

A full complement of workflow offerings supported by the Xerox FreeFlow® Print Server, delivering seamless integration into any print environment.
The print server is also equipped with IPDS, PDF, PCL and PS licences and supports LCDS data streams through Xerox FreeFlow VI DesignPro,
Lytrod Proform Designer and Solimar PrintDirector Enterprise.
Automated features move more jobs through production faster, including an optional roll feeder and a variety of inline finishing options.
Patented technology called Auto Density Control detects streaks in output before they occur and fixes them without operator intervention – ensuring
consistent image density across the page.
Inline Spectrophotometer allows for PANTONE matching and more accurate, repeatable colour.

The introduction of the 8250 follows Xerox’s acquisition of Impika, representing another example of the company’s commitment to ensure customers have
technology choices to compete in the transactional marketplace.

To help make the most of their technology investments, Xerox offers customers the largest collection of business development tools and services in the
industry.

Availability 
The Xerox Colour 8250 Production Printer will be available from July 1, 2013.
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Om Xerox Sverige
Xerox Sverige är den svenska delen av Xerox, som är världens ledande företag inom affärsprocesser och dokumenthantering.
 Xerox teknik, kompetens och tjänster gör det möjligt för arbetsplatser – från små företag till stora globala organisationer - att
förenkla hur arbetet utförs och låta kunderna fokusera mer på det som betyder mest: kärnverksamheten. Xerox
erbjuder outsourcing av affärsprocesser och IT- tjänster, inklusive databehandling, lösningar inom vårdsektorn, HR-



erbjuder outsourcing av affärsprocesser och IT- tjänster, inklusive databehandling, lösningar inom vårdsektorn, HR-
administration, finansiell support, transportlösningar och CRM-tjänster till organisationer över hela världen.

Företaget erbjuder även ledande dokumentteknik, tjänster, mjukvara för grafisk kommunikation och kontorsmiljöer i alla storlekar.
Xerox har idag över 140 000 medarbetare representerade i mer än 160 länder. För mer information, besök www.xerox.se.


