
Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i 
Brožura 

Produkční tiskový stroj Xerox®  
Colour 800i/1000i
Tisk ve vysokém rozlišení. Rychlost. Stabilita. Flexibilita.
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Vyladěn pro kvalitní tisk 
Díky toneru Xerox® EA s nízkým bodem tání 
a nové technologii fixace dosahuje tiskový 
stroj Xerox® Colour 800i/1000i širokého 
barevného gamutu, který umožňuje tisknout 
fotografie i vektorovou grafiku v kvalitě, které 
upoutá a udrží pozornost. Produkční tiskový 
stroj Xerox® Colour 800i/1000i podporuje 
tisk jmenovitou rychlostí 80 nebo 100 str./
min. na výjimečně širokou škálu médií, od 
médií s nízkou gramáží 55 g/m2 až po media 
s gramáží 350 g/m2.

Kombinace špičkové dostupností tisku 
s těmito i dalšími funkcemi činí z tiskového 
stroje Xerox® Colour 800i/1000i dokonalého 
pomocníka, který vám pomůže zpracovat 
více zakázek při současném snížení nákladů. 
Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 
800i/1000i vám umožní vyladit digitální 
tisk přesně podle vašich potřeb. A také vaše 
potenciální zisky z digitálního tisku.
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Zefektivněte své podnikání

Existuje řada různých naplánovaných 
pravidelných procedur, které jsme pro vás 
a vaše pracovníky zjednodušili tak, aby se 
prováděly v době, kdy vám to vyhovuje 
a aniž by bylo nutné přerušovat tisk. 
Diagnostický software vás upozorní na blížící 
se naplánovanou údržbu. Poskytuje stavové 
informace a krok za krokem vás provede 
procesem výměny.

Toner, fixační pásy a nabíjecí korotrony jsou 
navrženy a konstruovány tak, aby měly 
optimální životnost, ale když nastane čas 
na jejich výměnu, máte vše pod kontrolou. 
Dokonale sedící díly stačí jednoduše a rychle 
zaklapnout a jejich výměna je otázkou 
několika málo minut. Panely kryjící prostor, 
ve kterém se nacházejí vyměňované díly, 
jsou zajištěny šrouby, které lze uvolnit pouze 

speciálním nástrojem, který se dodává 
s tiskovým strojem.

Není třeba se obávat, že byste vy nebo 
vyškolená obsluha otevřeli klíčové části 
tiskového stroje, jejichž údržba je vyhrazena 
pro servisní techniky společnosti Xerox. 
Pomáháme tak zvyšovat dostupnost tisku, 
maximalizovat produktivitu a optimalizovat 
výkon produkčních tiskových strojů Xerox® 
Colour 800i/1000i.

I nadále můžete využívat vzdálenou 
telefonickou podporu odborníků a servisních 
techniků, ale při běžné údržbě přístroje 
nemusíte čekat na příjezd servisního technika 
na vaše pracoviště. Zvýšení produktivity 
a dostupnosti tisku je tak z velké části ve 
vašich rukou.

V současnosti se produktivita skloňuje ve všech oblastech podnikání. Zákazníci 
požadují rychlé zpracování zakázek – s důrazem na konzistenci a vysokou kvalitu 
– a flexibilitu umožňující rychlé zpracování urgentních zakázek. Zkonstruovali jsme 
tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i tak, abyste dokázali těmto požadavkům 
vyhovět v určeném termínu. Náš design umožňuje snadnou a rychlou rutinní údržbu 
vlastními silami. Služby Xerox®
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Kvalita obrazu je tak skvělá, 
že uchvátí vaše zákazníky 
i zákazníky.
Naše technologie tisku používá toner Xerox® 
EA „s nízkým bodem tání“ bez fixačního 
oleje a všechny vaše tisky tak budou stejně 
kvalitní, jako by byly vytištěny offsetovou 
technikou. Chemickou cestou vytvořené 
malé, stejně velké částečky umožňují při 
nižší spotřebě toneru EA velmi kvalitní 
tisk s plynulými přechody. Vedle svých 
jedinečných vlastností je toner EA také šetrný 
k životnímu prostředí. 

Pokročilá technologie Xerox® pro správu 
barev s kontrolními prvky v uzavřené smyčce 
se stará o živé a konzistentní podání barev.

Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 
800i/1000i tiskne konzistentní ostré obrazy 
v rozlišení 2 400 x 2 400 dpi. Výtisky mají 
vynikající střední tóny, ostrý čistý text, čisté 
neutrální barvy, prokreslené stíny i světlé 
polotóny  a skvěle prokreslené fotografie 
ideálně se hodící pro současné speciální 
fotografické aplikace. Produkční tiskový 
stroj Xerox® Colour 800i/1000i zachovává 
referenční barevnou konzistenci stránek 
i tiskových úloh. 

Maximální produktivita 
a efektivita
Naslouchali jsme zákazníkům a své 
dlouholeté působení a zkušenosti v oboru 
jsme využili při vývoji tohoto nejnovějšího 
přírůstku do našeho portfolia produkčních 
tiskových strojů. Produkční tiskový stroj 
Xerox® Colour 800i/1000i je kombinací 
našich osvědčených úspěšných inovací 
designu a technologií a zaručuje tak vysokou 
kvalitu obrazu a produktivitu, která přesně 
vyhovuje vašim obchodním záměrům 
a využití vašich prostor. Například: 

•  Pokročilá technologie zpracování obrazu 
s fotoválci s dlouhou životností a korotron 
se dvěma vodiči s funkcí automatického 
čištění vydrží déle a zajišťuje konzistentní 
kvalitu tisku. 

•  Přenosový pás umožňuje ještě větší 
univerzálnost, rychlost a spolehlivost tisku. 

•  Elektronicky řízená přesná předozadní 
registrace v rozmezí ±0,5 se automaticky 
přizpůsobuje stavu média.

•  Vysoce účinný fixační pás efektivně přenáší 
energii a umožňuje tisknout produkční 
rychlostí hladké, ostré a čisté obrazy na 
různá široká média. 

•  Jednotka na vyrovnání zvlnění, která 
používá k optimálnímu vyrovnání zvlnění 
papíru pás a válec, a integrovaný modul 
na ochlazování papíru zajišťují vynikající 
kvalitu stohu.

Speciální tonery a média 
posunují kvalitu tiskových úloh 
na zcela novou úroveň.
Ve své třídě dosahuje produkční tiskový stroj 
Xerox® Colour 800i/1000i při tisku na širokou 
škálu médií nejlepší kvality obrazu, takže vy 
– a vaši zákazníci – můžete rozšiřovat vlastní 
pojetí digitálního tisku.

Vynikající barevný model CMYK našeho 
tiskového stroje můžete dále vylepšit pomocí 
volitelné tonerové kazety, která umožňuje 
vytvářet bodové či plošné efekty aplikací 
čirého toneru – nebo obohatit dokumenty 
metalickým stříbrným či zlatým tonerem – 
a pro své zákazníky tak neuvěřitelně zvýšit 
účinnost tištěných materiálů.

A speciální média, například syntetická 
a polyesterová, vám pomohou vytvářet 
poutavé a téměř nezničitelné výtisky, 
například menu pro restaurace a reklamy 
v prodejnách. Šířka médií podporovaná 
naším tiskovým strojem vám umožní 
zpracovat i nestandardní potisky obalových 
materiálů. Produkční tiskový stroj Xerox® 
Colour 800i/1000i vám pomůže v přesných 
lhůtách zpracovat i ty nejnáročnější 
malosériové zakázky na digitální tisk na trhu. 

Skvělé střední tóny, ostrý text, čisté 
neutrální barvy, prokreslené stány, 
zářivé jasy a skvěle prokreslené 
fotografie na široké škále médií 
činí z produkčního tiskového stroje 
Xerox® Colour 800i/1000i dokonalý 
nástroj pro současné speciální tisky 
a fotografické aplikace. 

Zvyšte kvalitu svého digitálního tisku.
A svůj ziskový potenciál.



Zvyšte svou produktivitu a tiskněte 
přesně a s konzistentními barvami  
– a rychle.
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Využijte čas obsluhy s účelně 
technologií Full Width Array.
Inline senzor technologie Full Width Array 
tiskového stroje Xerox® Colour 800i/1000i 
zajišťuje důležité funkce, které automatizují 
jinak časově náročné úkony nastavení. 
Tyto automatické úpravy nastavení 
jsou jednoduché, integrované a rychlé 
a před spuštěním tisku úlohy pomáhají 
obsluze připravit systém pro optimální 
tisk, minimalizují nákladné přerušení tisku 
a maximalizují výkon.

Zamyslete se nad tím, kolik času navíc 
může obsluha věnovat zpracování zakázek, 
pokud se nebude muset věnovat ručnímu 
nastavování metodou pokusu a omylu těchto 
důležitých parametrů:

Základní nastavení tiskového stroje
Aby se omezilo plýtvání a průběžné zásahy 
obsluhy, provádí produkční tiskový stroj 
Xerox® Colour 800i/1000i na začátku každé 
směny kalibraci křivky reprodukce barevných 
tónů a nastavení rovnoměrné hustoty.

Předozadní registrace
Obsluha může rychle nastavit optimální 
předozadní registraci, uložit ji do profilu 
příslušného média a potom ji opakovaně 
používat. 

Pomocí technologie Full Width Array obsluha 
spustí automatickou předozadní registraci. 
Tiskový stroj zahájí zkušební tisk a provede 
automatické zarovnání s ohledem na 
odchylky, například v registraci média (jeho 
pozici), jeho kolmosti, zkosení a zvětšení. 
Není třeba obracet se na servis a obsluha 
nemusí ručně provádět proces zahrnující tisk, 
měření, úpravu nastavení a opakovaný tisk.

Pokročilé profilování 
Funkce pokročilého profilování pomůže 
obsluze nastavit přesné barvy. Pokročilé 
profilování automaticky vytváří pro vaše 
aplikace vlastní kvalitní výstupní profil 
kompatibilní se standardem ICC. Mapováním 
barevných prostorů RGB a CMYK zdrojových 
obrazů do požadovaného výstupního 
standardu – například tiskového či oborového 
– můžete tisknout přesnější barvy.

Další nástroje pro větší efektivitu
Technologie Full Width Array přináší 
další automatizované postupy, které 
byly v minulosti vyhrazeny servisním 
technikům. Patří sem automatické úkony, 
jako automatické nastavení tiskového 
stroje, pokud je to nutné, na začátku směny 
a načtení a úprava rovnoměrné optické 
hustoty od středu k okrajům. Obsluha tak 
nemusí po skončení směny či tisku objemné 
úlohy volat či čekat na servisního technika. 

Technologie 
Full Width Array
•  Pole RGB senzorů přes celou šířku 

dráhy papíru

•  Skenování dokončených výtisků na 
médiích jmenovitou rychlostí

•  Nastavení základních hodnot 
tiskového stroje a udržování

•  Automatické úpravy předozadní 
registrace 

•  Využití osvědčených technologií 
Xerox®

Tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i byl navržen tak, aby celá řada 
časově náročných úkonů souvisejících s nastavením a udržením zákazníkem 
požadovaných barev probíhala automaticky. Tato automatizace je důležitá pro 
poskytovatele tiskových služeb, kteří být v oblasti digitálního tisku ziskoví. Bez ní 
není možné spolehlivě zpracovat desítky až stovky malosériových zakázek, které 
jim budou zákazníci každý den posílat.
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Další volitelná dokončovací zařízení

Standardní finišer Plus
Má stejné funkce jako standardní finišer 
s volitelným modulem pro C-sklad a Z-sklad, 
navíc je vybaven architekturou DFA umožňující 
připojení dalších volitelných dokončovacích 
zařízení.

Automatizace celé flotily produkčních zařízení včetně dokončovacích operací
Dokončovací řešení Xerox® IntegratedPLUS umožňuje automaticky nastavit vybraná dokončovací zařízení 
prostřednictvím příkazového jazyka JDF bez ohledu na to, zda jsou připojena ke konkrétní tiskárně. Obsluha 
jednoduše vloží papír a obálky do dokončovacího zařízení, naskenuje informační stránku s čárovým kódem 
a stiskne tlačítko „Start“. Finišer není třeba ručně nastavovat.

Jednotka GBC® eBinder 200™
Umožňuje snadno a rychle vytvářet 
brožury v kroužkové vazbě. V jednom inline 
zařízení získáte funkce stohování, děrování 
a vazby. Můžete svázat knihy skládající se 
ze dvou až 100 listů. Odolné, přizpůsobivé 
polyesterové vazače vám umožní vytvářet 
profesionální prezentace a kalendáře 
s možností otáčení stránek o 360°. 

Modul pro tvorbu brožur Plockmatic  
Pro 50/35 (K dispozici je několik 
volitelných zařízení, včetně jednotky 
s čelním ořezem Xerox® SquareFold®, 
podavače obálek, Face Trimmer 
a jednotka s ořezem na spad.)

Vytvořte pomocí modulu Pro 50 plnou 
rychlostí profesionální brožury s velkým 
počtem stránek, až 200 listů, aniž by 
bylo nutné snižovat produktivitu. Pro 
vylepšení přidejte volitelnou jednotku 
s čelním ořezem SquareFold. Vhodný i pro 
samostatné použití. 

Modul pro tvorbu brožur Horizon 
 ColourWorks PRO Plus
Kompaktní multifunkční modul Colour-
Works s funkcemi tvorby brožur, ohýbání, 
ořezem na spad, skladem, sešíváním 
a stohováním je téměř kompletní zařízení 
pro tvorbu knih. Tento kompaktní systém 
dokáže sešívat brožury v rohu, po straně 
i uprostřed, provádět sklad brožur a čelní 
ořez. Hotové brožury se transportují do 
integrovaného motorového vertikálního 
stohovače, kde zabírají minimální prostor. 
Modul lze použít i samostatně.
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Další informace o dostupných 
konfiguracích produkčního 
tiskového stroje Xerox® Colour 
800i/1000i naleznete na webu  
buildyourownxerox.com/800

Vyberte pro své aplikace vhodné 
dokončovací zařízení.
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Jednotka s čelním 
ořezem Xerox® 
SquareFold® Trimmer

8

Volitelný skládací 
modul: C-sklad, 
Z-sklad, technický 
Z-sklad

5

Modul rozhraní (pro 
připojení dokončova-
cích zařízení)

Finišer s možností 
tvorby brožur

7

Velkokapacitní 
stohovače se dvěma 
zásobníky

Tiskový modul Xerox® 
Colour Press (k dispozici 
kazeta se speciálními 
tonery)

Modul pro vkládání 
příloh s kapacitou 200 
listů

6

Děrovací jednotka 
GBC®

4

Grafické uživatel-
ské rozhraní pro 
ovládání tiskového 
stroje

3

Standardní zásobníky

1

Volitelný 
velkoformátový 
vysokokapacitní 
podavač

Bez ohledu na to, zda zpracováváte širokou škálu různých zakázek či zda se za-
měřujete na několik málo důležitých zakázek, můžete si vytvořit vlastní sestavu 
dokončovacích zařízení, která nejlépe poslouží vašim potřebám – máme pro vás 
různé alternativy dokončovacích zařízení, které budou vašim potřebám vyhovo-
vat. V naší nabídce si můžete vybrat z celé řady dokončovacích zařízení pro různá 
produkční prostředí a pro produkční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i máme 
v nabídce nejucelenější, nejuniverzálnější a z hlediska nákladů nejefektivnější vo-
litelná zařízení ve své třídě. A to nejlepší je, že tento modulární systém umožňuje 
přidávat další zařízení s tím, jak se rozvíjí vaše podnikání. 



Konzistentní barevný tisk 
pomocí technologie Full Width 
Array a sady ACQS.
Bez technologie Full Width Array je průběžná 
správa barev prováděná po každodenním 
základním nastavení tiskového stroje časově 
náročná a vyžaduje řadu kroků snižujících 
produktivitu. S inline technologií Full Width 
Array a sadou ACQS jsou tyto kroky prová-
děny automaticky, takže šetří čas, zlepšují 
konzistentnost tisku a omezují plýtvání.

Automatická kalibrace
V případě potřeby může obsluha spustit 
automatickou kalibraci tiskového stroje. Pro-
dukční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i 
použije pro tisk zkušebních stránek na 
vybraná média zvolené rastrování. Po fixaci 
kontrolních archů je technologie Full Width 
Array naskenuje a tiskový stroj automaticky 
upraví a aktualizuje referenční tabulky tak, 
aby byly barvy výtisků stejné.

Automatické profilování kontrolních 
archů
Automatické pokročilé profilování umožňu-
je obsluze vytvářet vlastní výstupní profily 
zajišťující velmi přesný barevný tisk podle 
určitého vzoru či konzistentní barvy při tisku 
na různá média.
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Produkce

Servis

Oprava

Kontrola kvality

Doplnění spotřebního 
materiálu

Plánovaná údržba

Zaseknutí papíru

Čekání na tiskový stroj

Každodenní rutinní úkony

Natavení úlohy

PZdržení v důsledku chyby 
tiskového stroje

Stávající 
postup

S automatizací 
Xerox

Naše špičková automatizace vynikající dostupnost tisku zname-
ná prodloužení provozuschopnosti a zvýšení potenciálního zisku.
Společnost Xerox identifikovala strategicky významné a časově náročné 
úkony při nastavování a údržbě tiskového stroje a úloh a do produkční-
ho tiskového stoje Xerox® Colour 800i/1000i integrovala neuvěřitelně 
přesné technologie, které zajišťují jejich automatické provádění a pod-
statně tak zvyšují vaši efektivitu a produktivitu.

Například tiskový stroj dokáže vytisknout za minutu pouze určitý počet 
stránek od chvíle, kdy je připraven k tisku. Když je nastavena a připra-
vena správa barev. Když jsou připraveny technologie profilování. A když 
jsou připraveny všechny jeho subsystémy starající se o aplikaci toneru 
takovým způsobem, aby zákazníci byli spokojeni s konečnými výtisky. 
A přesně toto za vás obstarávají technologie zajišťující automatizaci 
v produkčním tiskovém stroji Xerox® Colour 800i/1000i.

Znamená to, že naše tiskové stroje jsou připraveny tisknout konzistentní 
zakázky k plné spokojenosti zákazníků častěji, než je tomu u konkurence.

A nejedná se pouze o tvrzení společnosti Xerox. Nezávislý průzkum, kte-
rý po dobu 30 dnů prováděla společnost SpencerLabs, potvrzuje, že pro-
dukční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i je o 11 % dostupnější pro 
tisk než jeho nejbližší konkurent. Převeďte si tento čas na počet zakázek, 
které můžete každý den zpracovat, a výsledky hovoří sami za sebe.
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Podpořte kreativitu svých zákazníků 
nabídkou speciálních tonerů.

Použijte čirý toner k vytvoření 
kreativních parciálních či celo-
plošných efektů již během tisku. 
Čirý toner vnáší do tisku nový rozměr a po-
máhá vašim zákazníkům odlišit své tištěné 
materiály od konkurence. Čirý toner dokáže 
zvýraznit obrázky takovým způsobem, že má 
pozorovatel dojem, jako by vystupovaly ze 
stránky; dokáže přitáhnout pozornost k titul-
kům a variabilním tiskovým datům; zvýraz-
ňuje fotografie, loga či různé obrázky; vytváří 
umělecké efekty, umožňuje přidat vodoznaky 
a zvýšit vizuální působivost výtisků.

Kreativita umožněná naším suchým tone-
rem z vás učiní skutečného partnera vašich 
zákazníků. Zákazníkům, kteří jsou odbor-
níky v oboru designu, můžete poradit, jak 
vhodně uspořádat tiskové materiály tak, aby 
měly požadovaný efekt. Nebo můžete tyto 
kreativní možnosti nabídnout zákazníkům ve 
chvíli, kdy vám předají své materiály k tisku 
a některé z těchto efektů doplnit na tiskovém 
serveru.   

Znásobte možnosti čirého toneru.  
Využití výkonného tiskového serveru EFI® Fie-
ry® či Xerox® FreeFlow® povyšuje ohromující 
vizuální efekty a vynikající přidanou hodnotu 
čirého toneru Xerox® Multi-Pass na ještě vyšší 
úroveň.

Obsluha může nyní přidat na výtisk až sedm 
vrstev čirého toneru v jednom efektivním 
jednoduchém pracovním postupu, aniž by 
se musela vracet ke zdrojovým souborům 
tiskové úlohy.

Three-dimensional emboss effects were added using the exclusive Fiery® Multi Pass Clear Dry Ink feature — directly at the Fiery server using Fiery Image Enhance Visual Editor.

There’s no need to apply special effects in an upstream software application.

Printed on a Xerox® EX Print Server, Powered by 
Fiery® for the Xerox Color 800/1000 Presses.

FIERY MULTI PASS CLEAR DRY INK

Use Clear Dry Ink to address specific elements or flood an entire sheet to:

•  Highlight images for visual variety to make them pop off the page

•  Draw attention to a headline or variable text

•  Enhance photos, logos or variable images

•  Simulate pearlescent or metallic appearance

•  Apply digital watermarks to add artistic effects or enhance security

•  Enhance print quality of textured stocks

Pomocí čirého toneru lze zvýraznit vybrané prvky  
nebo jím potisknout celou stránku a:

•  zvýraznit obrázky, které pak působí dojmem, jako by vyskakovali ze 
stránky;

•  přitáhnout pozornost k titulkům či variabilním tiskovým datům;
•  vylepšit fotografie, loga a různé obrázky;
•  simulovat perleťový či metalický vzhled;
•  ytvořit digitální vodoznaky, které výtisku dodají umělecký efekt a zvýší 

bezpečnost;
•  zlepšit kvalitu tisku na plastických médiích.

Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i podpoří vaši kreativitu a zvýší 
účinnost výtisků pomocí volitelné páté tiskové kazety, která umožňuje aplikovat 
jeden ze tří speciálních tonerů – čirý, který se používá pro parciální či celoplošné 
efekty, nebo metalický zlatý či stříbrný toner, takže můžete vytvářet více luxusních 
zakázek s velikým ziskovým potenciálem.
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Řešení podle vašich specifických potřeb

Zjednodušte své pracovní postupy.
Software Xerox® FreeFlow® Core tvoří nové 
jádro zcela nového řešení produkčních pra-
covních postupů společnosti Xerox®. Jedná se 
modulární, snadno škálovatelné řešení, které 
lze bez problémů integrovat s dalšími předtis-
kovými nástroji, řešeními pracovních postupů, 
digitálním rozhraním DFE a tiskovým strojem 
Xerox® Colour 800i/1000i. Přidání pokročilých 
funkcí je stejně jednoduché jako přidání dal-
ších modulů umožňujících větší automatizaci 
a zvyšující váš produkční potenciál. Ale díky 
modularitě celého řešení můžete začít v ma-
lém – a za velmi přijatelnou cenu – a podstat-
ně tak ovlivnit svůj provoz.

Tiskněte v konzistentních bar-
vách na všech svých tiskárnách 
– automaticky.
Pokud se opakovaně potýkáte s problémy správy 
barev na několika tiskových strojích na jednom 
či několika pracovištích, pomůže vám automa-
tická správa barev Xerox® IntegratedPLUS. Toto 
jedinečné řešení nabízí webovou správu barev, 
kterou lze bez problémů integrovat s vašimi 
produkčními tiskovými zařízeními. Obsahuje 
jednoduché ovládací prvky umožňující snadné 
monitorování barev produkčního tiskového stro-
je Xerox® Colour 800i/1000i a spravovat celou 
vaší flotilu barevných tiskáren a tiskových strojů.

Pomozte zákazníkům zvětšit 
jejich dosah. 
Aplikace Xerox® FreeFlow Digital Publisher
Máte chytrý telefon či tablet? Nejste sami. 
A můžete se vsadit, že vaši zákazníci se 
chtějí vyjít vstříc svým zákazníkům, kteří tyto 
technologie používají. Využijte současného 
rozšíření mobilních zařízení a pomozte svým 
zákazníkům oslovit širší veřejnost vytvářením 
jak tištěných materiálů, tak dynamických 
digitálních publikací určených k elektronické 
distribuci. Aplikace Xerox® FreeFlow Digital 
Publisher je DTP aplikace, která se integru-
je do softwaru FreeFlow Core a v jednom 
jednotném pracovním postupu umožňuje 
současnou tvorbu tištěné i mobilní/online 
komunikace.

Řešení XMPie®

Balík XMPie nabízí řadu řešení, která v kom-
binaci s produkčním tiskovým strojem Xerox® 
Colour 800i/1000i nabídnout zákazníkům 
přidanou hodnotu pomocí adresných kon-
zistentních zpráv šířených prostřednictvím 
různých komunikačních kanálů. Adresné 
zprávy šířené prostřednictvím tištěných 
materiálů, elektronické pošty, internetu, 
mobilních zařízení a videa je pro zákazníky 
poutavější, je interaktivní a nezůstane bez 
povšimnutí. Softwarový balík XMPie předsta-
vuje špičku v oboru, snadno se používá a je 
velmi působivý.

Zároveň se zákazníkovou potřebou dalšího rozvoje musí tisková řešení splňovat 
jeho nároky na výběr konfigurace, modularitu a flexibilitu. Kombinace dostupnos-
ti a kvality tisku a produktivity, umožněné automatickými funkcemi produkčního 
tiskové stroje Xerox® Colour 800i/1000i s volitelnými integrovanými řešeními vám 
umožní zvládat více různorodých zakázek a zpracovat je novými způsoby, které jim 
dodají přidanou hodnotu.
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Volba je na vás. 
Výsledky jsou vynikající.

Tiskový server Xerox® FreeFlow®

Tento extrémně rychlý, výkonný a snadno 
ovladatelný tiskový server s technologií 
Xerox® ConfidentColor poskytuje vylepšenou 
správu barev a funkce digitálního produkční-
ho tisku na vyžádání. Správu tiskových úloh 
usnadňují integrované funkce jako podmí-
něné programování stránek pro optimalizaci 
zpracování variabilních dat, přesměrování 
úloh a přizpůsobené tiskové fronty usnadňují 
správu tiskových úloh.

Tiskový server Xerox® EX-P 
1000i Powered by Fiery®

Tiskový server Xerox® EX-P 1000i pomáhá 
zvyšovat produkci i zisky společnosti a snadno 
a rychle tiskne úlohy ve špičkové kvalitě. Nový 
vysokorychlostní server automatizuje pracovní 
postupy a zajišťují skvělou, kvalitu barev 
i tisku, který je pokaždé přesný a konzistentní. 
Technologie Fiery HyperRIP zvyšuje rychlost 
zpracování a umožňuje rychlejší vyřízení 
zakázek.

Různá prostředí vyžadují různé pracovní postupy. Abychom uspokojili vaše 
konkrétní potřeby, můžete si vybrat ze dvou jedinečných výkonných tiskových 
serverů, které vám pomohou dosahovat špičkové kvality barev. Oba disponují 
funkcemi pokročilé správy barev a podporují tisk různějších typů dat. Oba tiskové 
servery podporují také modul Adobe® PDF Print Engine® a umožňují tak přesnou 
reprodukci složitých designových prvků a pokročilé grafické efekty.
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Metalické stříbrné a zlaté to-
nery dodávají výtiskům jiskru 
a lesk.
Stejně jako čirý toner, tak i metalický stříbrný 
a zlatý toner dodají vašemu podnikání 
v oboru digitálního tisku rozměr luxusu. Tyto 
jedinečné tonery nejsou pouhou digitální 
simulací. Jsou to skutečné metalické tonery, 
které vám umožní převést více zakázek na 
digitální tisk – zakázky, například pozvánky, 
certifikáty, navštívenky a další, které se v mi-
nulosti tiskly offsetovou technikou, a teprve 
následně prováděl fóliový potisk.

Avšak Na rozdíl od fóliového potisku lze me-
talické stříbrné a zlaté tonery použít pro při-
dání další vrstvy lesku na fotografie a vylepšit 
tak metalický vzhled celé řady komerčních 
tisků a fotografických aplikací.

A protože je produkční tiskový stroj Xerox® 
Colour 800i/1000i digitální, můžete integro-
vat stříbrný či zlatý toner do adresné komuni-
kace a posílit povědomí o zákaznících vašich 
zákazníků poutavými, luxusně vypadajícími 
sděleními. 

Přidejte hodnotu, na kterou se 
vy i vaši zákazníci můžete spo-
lehnout. 
Zákazníci, kteří používají tiskový server 
Xerox® EX-P 1000i, mohou pomocí nástroje 
Fiery® Smart Estimator určit, jak speciální 
toner může ovlivnit náklady na projekt. Stačí 
načíst soubor s projektem do aplikace a ta 
provede analýzu pokrytí speciálním tonerem 
a umožní vám provést přesný odhad.

Rozvíjejte své podnikání.

Sada Xerox® Clearly Different je nástroj, s jehož pomocí 
můžete nabízet svou digitální barvu s funkčností čirého 
toneru a učit designéry upravovat či vytvářet návrhy pro 
použití čirého toneru. Sada obsahuje CD se zdrojovými 
soubory, které můžete při rozvoji svého podnikání upra-
vovat a tisknout a prezentovat vámi vytvořené plakáty, 
skládačky, foto-věže a další.

Sada Clearly More Personal kombinuje všechny výhody 
čirého toneru se širokými možnostmi vlastního přizpůsobe-
ní, takže můžete zvýšit účinnost svých tištěných materiálů 
vložením variabilních dat.

Pomocí zlatého či stříbrného metalického toneru můžete vytvářet efekty 
fóliového potisku a další metalické efekty, které vylepší vzhled široké 
škály tištěných materiálů:

•  Zvýraznění log a grafiky, aby se tyto prvky leskly

•  Upoutání pozornosti ke statickému či variabilnímu textu

•  Simulace či vylepšení metalického vzhledu čtyřbarevných tisků  
vrstvou stříbrného či zlatého toneru
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Precizní technologie pro vaše aplikace. 
Podívejte se, z čeho se skládá.

7

8

Velkoformátový vysoko-
kapacitní podavač
Přidáním modulu se 
dvěma dalšími zásobníky, 
každý s kapacitou 2 000 
listů, zvýšíte celkovou 
kapacitu na 8 000 listů 
a budete moci tisknout 
na čtyři různé typy médií. 
Automatické přepínání zá-
sobníků a možnost jejich 
doplňování bez přerušení 
tisku přispívá ke zkrácení 
doby tisku.

1

1

Registrace papíru
O přesnou předozadní 
registraci s maximální 
odchylkou ± 0,5 mm se 
starají elektronické řídící 
prvky a senzory, které 
automaticky upravují 
nastavení podle formátu 
papíru.

3

3

Tonerové kazety
Umožňuje pokračovat 
v tisku i při výměně toneru. 
Použití toneru EA zaručuje 
vysokou kvalitu tisku a niž-
ší spotřebu toneru. Navíc 
neobsahuje fixační olej, 
takže tiskové prostředí se 
snadno udržuje v čistotě.

4

4 4 4 4

5

5 5 5 5 5

Tisk ve vysokém rozlišení
(Drum Developer Housing) 
Špičková technologie 
VCSEL umožňuje tisk ve 
vynikajícím rozlišení 2 400 
x 2 400 dpi a digitální 
rastrování.

Korotrony se dvěma 
vodiči s funkcí automa-
tického čištění/fotoválce 
s dlouhou životností
Provedení se dvěma 
vodiči/dvěma mřížkami 
zajišťuje rovnoměrné 
nabití fotoválce a stabilní 
kvalitu tisku na stránce 
i v rámci úlohy. Funkce 
automatického čištění 
zvyšuje dostupnost tisku 
při zachování jeho vysoké 
kvality.

6

6 6 6 6 6

Standardní podavače
Díky jedinečnému inte-
grovanému provedení má 
přístroj menší rozměry. 
Dva zásobníky s kapaci-
tou 2 000 listů umožňují 
tisk na média s menší 
a vyšší gramáží v rozmezí 
55 – 350 g/m2 a formátu 
182 mm x 182 mm až 
330 mm x 488 mm.

2

2

2

Kazeta na speciální 
tonery (volitelné)
Umožní vám zvýšit 
kreativitu a účinek vašich 
dokumentů. Zvládnete 
zpracovat i ty nejsložitější 
zakázky při zachování plné 
rychlosti tisku 80 či 100 
stran za minutu. Můžete si 
vybrat čirý, stříbrný nebo 
zlatý speciální toner.

7
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13

Fixační jednotka
Nový teflonový přenosový 
pás potažený vrstvou 
silikonu při fixaci rychle 
a efektivně přenáší teplo 
a tlak na širokou škálu 
médií až do gramáže 350 
g/m2.

10

11

Automatické uvolnění 
zaseknutého papíru
Umožňuje jednoduchý, 
účinný a doslova bezob-
služný způsob uvolnění 
zaseknutého papíru.

9

10
12

16

Přenosový pás
Umožňuje ještě větší 
všestrannost, rychlost 
a spolehlivost při tisku 
široké škály aplikací na 
různá média.

Uzavřená smyčka pro 
kontrolu a úpravu barev
Na přenosový pás jsou na-
nášeny barvy a průběžně 
jsou monitorovány pomocí 
zabudovaných senzorů; 
okamžitě se automaticky 
provádí nezbytné úpravy.

8

14

15

9

Modul rozhraní
Tato volitelná součást 
umožňuje připojení řady 
dokončovacích zařízení.

13

Inline modul na ochlazo-
vání papíru
ochlazování papíru
Ochlazuje hotové výtisky 
a připravuje je tak na bez-
problémové dokončovací 
zpracování a stohování.

Jednoprůchodová 
jednotka na vyrovnání 
zvlnění
Pomocí pásu a válce 
zajišťuje co nejdokonalejší 
vyrovnání papíru.

11

12

Velkokapacitní stohovač
Umožňuje stohování 
velkých objemů při 
produkčním tisku (k dis-
pozici s jedním či dvěma 
zásobníky). Umožňuje 
stohování všech médií bez 
ohledu na jejich formát 
či gramáž. Výsuvný vozík 
umožňuje vyložení sto-
hovaných dokumentů za 
chodu přístroje a přispívá 
tak k maximálnímu využití 
doby tisku.

14

Výstupní zásobník
Umožňuje rychlý a snadný 
přístup k malosériovým 
tiskům a nátiskům.

Technologie Full Width 
Array
Inline lišta skeneru 
s polem RGB senzorů za-
jišťuje konzistentní kvalitu 
tištěného obrazu, rychlou 
a přesnou reprodukci 
barev a prostřednictvím 
automatizace důležitých 
úkonů, které v minulosti 
prováděla obsluha, zvyšu-
je vaši produktivitu.

15

16

Integrované provedení s novými vlastnostmi, jako jsou 
standardní zásobníky prakticky umístěné uvnitř tiskového stroje, 
umožnilo zmenšit rozměry přístroje, zatímco vylepšená dráha 
papíru přispívá ke zvýšení jeho produktivity.



Rozlišení tisku 
 • 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
 • Rastrování: 

 – 150 Clustered Dot
 – 200 Clustered Dot
 – 300 Clustered Dot
 – 600 Clustered Dot
 – 200 Rotated Line Screen
 – Stochastické rastrování

Technologie 
 • Toner Xerox® EA s nízkým bodem tání:

 – Speciální tonery CMYK Plus: čirý, stříbrný a zlatý (tisk 
jmenovitou rychlostí)

 – Podpora víceprůchodového tisku speciálními tonery
 – Tiskový systém s technologií VCSEL

 • Technologie Full Width Array se sadou ACQS
 • Uzavřená smyčka pro kontrolu a úpravu barev
 • Automatické uvolnění zaseknutého papíru
 • Vlastní nastavení elektronické registrace (profily)
 • Vlastní nastavení papíru
 • Korotrony se dvěma vodiči a funkcí automatického 

čištění 
 • Fixační pás
 • Inline modul na ochlazování papíru
 • Jednoprůchodová jednotka na vyrovnání zvlnění 

(využití pásu a válce / dokonalé vyrovnání papíru)
 • Přenosový pás se zasouvacími přenosovými válci
 • Fotoválce s dlouhou životností
 • Modulární podavače a dokončovací zařízení 
 • Technologie centrální registrace pro přesnou 

předozadní registraci s odchylkou do ± 0,5 mm
 • Integrovaný program péče o zákazníky – služba Xerox® 

Productivity Plus (základní)

Produktivita / rychlost tisku produkčního 
tiskového stroje Xerox® Colour 800i/1000i 
– AWM  

 • 80/100 str./min. (A4), gramáž 55 – 350 g/m2

 • 4 800/6 000 celobarevných výtisků formátu A4  
4/0 za hodinu

 • 44/50 str./min. (A3 – SRA3 tabloid),  
gramáž 55 – 350 g/m2

 • 2 400/3 000 (A3 – SRA3 tabloid) 4/0 výtisků za hodinu 
a 4 800/6 800 (A4) IMP

Formát/rozměry papíru 
 • Maximální rozměr: 330 x 488 mm
 • Minimální rozměr: 182 x 182 mm, redukční vložka 

podporuje rozměr 102 mm x 152 mm; viz volitelný 
vysokokapacitní podavač

 • Maximální oblast tisku: 326 mm x 484 mm
 • Maximální garantovaná oblast tisku:  

317 mm x 484 mm

Flexibilita/gramáž papíru  
 • Natíraný a nenatíraný papír, průhledný papír, Xerox® 

DocuCard® , štítky, vizitky, lesklé brožury, samolepicí 
fólie, odolný/syntetický papír, pohlednice, rozřaďovače, 
plastická média, polyesterové fólie a vlastní média

 • Podpora úloh s různými médii 
 • 55 – 350 g/m2

Kapacita / manipulace  
 • Standardní zásobníky: Dva, každý s kapacitou  

2 000 listů

Printed on a Xerox® Colour 800i/1000i Press on Xerox® Digitally Optimised Paper.
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Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 800i/1000i – technické údaje

For more information, call 1-800-ASK-XEROX or visit us on the Web at www.xerox.com/ColorPress.

 • Poznámka: Kapacita zásobníků platí ro média s gramáží 
90 g/m2 

 • Podpora natíraných/nenatíraných médií s gramáží  
55 – 350 g/m2

 • Minimální rozměr: 182 x 182 mm; Maximální rozměr: 
330 x 488 mm; volitelná redukční vložka podporuje 
minimální rozměr 102 mm x 152 mm; viz volitelný 
vysokokapacitní podavač

 • Automatické přepínání zásobníků / podpora doplněni 
médií při tisku

 • Auto-Perfecting (4/4 impressions) ze všech zásobníků 
až do gramáže 350 g/m2 při plné jmenovité rychlosti 
tisku 

Připojení k elektrické síti 
 • Základní konfigurace: 200 – 240 V AC, 50/60 Hz, 

50 A (samostatný okruh) / jedna fáze / Hubbell 
C8264-C

 • Další elektrické zásuvky jsou zapotřebí pro tiskový 
server, podávací/dokončovací zařízení:

 – 115 V AC, 15 A, 60 Hz nebo 220 V AC, 10 A, 50 Hz 
(západní polokoule)

 – 200 – 240 V, 10 A, 50 Hz (Evropa) 

Rozměry 
 • Základní tiskový systém (bez serveru RIP a/nebo  

podávacích/dokončovacích zařízení):
 – 3 009 mm (Š) x 1 092 mm (H) x 1 865 mm (V)
 – Hmotnost: 1 373 kg (hmotnost bez toneru,  

PC uživatelského rozhraní)

Maximální měsíční objem tisku 
Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 800i 

 • 1.5 miliónu

Produkční tiskový stroj Xerox® Colour 1000i 
 • 1.75 miliónu

Volitelné tiskové servery Xerox® 
 • Tiskový server Xerox® FreeFlow® 
 • Tiskový server Xerox® EX-P 1000i Powered by Fiery® 

Volitelné příslušenství 
Podávání

 • Velkoformátový vysokokapacitní podavač:
 – Dva zásobníky, každý s kapacitou 2 000 listů 
 – Poznámka: T Kapacita zásobníků platí ro média 

s gramáží 90 g/m2

 – Podpora natíraných/nenatíraných médií s gramáží 
55 – 350 g/m2

 – Minimální rozměr: 182 x 182 mm; Maximální rozměr: 
330 x 488 mm

 – Automatické přepínání zásobníků / podpora 
doplněni médií při tisku

 – Auto-Perfecting (4/4 impressions) ze všech zásobníků 
až do gramáže 350 g/m2 při plné jmenovité rychlosti 
tisku 

Stohování 
 • Výstupní zásobník – kapacita 500 listů
 • Velkokapacitní stohovač (HCS):

 – Horní zásobník 500 listů, rozměry až 330 x 488 mm
 – Odsazovací stohovací zásobník 5 000 listů; formát 

B5 (podávaný delší stranou) až SRA 
 – 55–350 g/m2, natíraný/nenatíraný papír
 – K dispozici s jedním či dvěma zásobníky, odebírání 

výtisků při tisku
 – Součástí je jeden výsuvný vozík umožňující převoz 

výtisků k offline dokončovacímu zpracování; další 
vozíky je možné objednat.

Dokončovací zařízení 
 • Standardní finišer:

 – 55 – 300 g/m2, natíraný/nenatíraný papír
 – Kapacita stohovače 3 000 listů (80 g/m2); horní 

zásobník pojme 500 listů (80 g/m2) 
 – Jednoduché nebo dvojité sešívání až 100 listů ve 

více pozicích s variabilní délkou sešití (natíraný 
a nenatíraný papír)

 – Raznice se 2 a 3 razidly (Severní Amerika); raznice se 
2 a 4 razidly (Evropa a Jižní Amerika; švédská raznice 
se 4 razidly

 – Prokládací modul s kapacitou 200 listů pro 
předtištěné archy a archy na spad 

 • Finišer s možností tvorby brožur:
 – Má stejné funkce jako standardní finišer se 

stohovacím zásobníkem na 2 000 listů
 – Automaticky vytváří brožury až z 25 listů (100 

potištěných stran sešitých ve hřbetu) formát od 
SRA3, A3, 279 x 432 mm, B4 nebo A4

 • Jednotka s čelním ořezem Xerox® SquareFold® Trimmer:
 – Čtvercový sklad až 25 listů (100 stran)
 – Čelní ořez 2 – 20 mm nastavitelný v krocích po 

0,1 mm 
 – Podpora médií 64 – 300 g/m2 (nenatíraná);  

106 – 300 g/m2 (natíraná)
 – Podporované rozměry médií: minimálně  

216 mm x 279 mm (podávání kratší stranou); 
maximálně 330 mm x 457 mm

 – K dispozici pouze s finišerem s možností tvorby brožur
 – Sklad/děrování

Skládací modul pro C-sklad a Z-skladg 
 • C-Z Folder: 

 – C-sklad a Z-sklad formátu A4
 – Tisk na vnitřní či vnější stranu složeného papíru
 – Provádí Z-sklad formátu A3, aby ho bylo možné vložit 

do brožury formátu A4 (technický Z-sklad).
 – K dispozici pouze se standardním finišerem, finišerem 

s možností tvorby brožur a standardním finišerem 
Plus

 • Děrovací jednotka GBC®:
 – Podporovaná média: formát A4 podávaný delší 

stranou (pouze strana 297 mm)
 – 80 g/m2 – 216 g/m2

 – K dispozici je několik sad raznic, které si může 
zákazník sám vyměňovat.

Další dokončovací zařízení s architekturou DFA 
 • Standardní finišer Plus:

 – Kapacita stohovače 2 000 listů (80 g/m2)
 – Stejné funkce jako standardní finišer s integrovanou 

architekturou DFA, která umožňuje připojení inline 
dokončovacích zařízení třetích stran, včetně níže 
uvedených zařízení:

 • Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker: 
 – Standard konfigurace se skládá z jednotky pro tvorbu 

brožur a výstupního zásobníku. Umožňuje sestavení 
brožury, sešívání, sklad a stohování ve výstupním 
zásobníku

 – Brožury až z 50 listů a 35 listů
 – Volitelné:

• Rotate Crease and Bleed Trimmer (RCT)
• Cover Feeder (CF50/35)
• Face Trimmer (TR50/35)
• Square Folder (SQF50/35)
• Horizon ColourWorks PR

 • GBC eBinder 200™:
 – Stohování, děrování a vazba brožur na plocho, 

formát A4 z 5 až 100 listů 
 – Přizpůsobivé vázací prvky (jedna univerzální velikost) 

jsou dostupné v těchto barvách: černá, námořnická 
modř, bílá a čirá.

 – Průchodnost umožňuje připojení k dalším volitelným 
dokončovacím zařízením (k dispozici pouze 
v konfiguraci se standardním finišerem Plus).


