
Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142, 
velkoformátový skener Xerox® 7742 
a velkoformátové multifunkční zařízení 
Xerox® 7142

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142, velkoformátový skener Xerox® 7742 
a velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142

Kvalitní grafi ka, fl exibilita multifunkce a nízké náklady na tisk.



Velkoformátové řešení pro vaše podnikání

Velkoformátové multifunkční zařízení Xerox® 7142

Bez ohledu na to, zda hledáte nízkonákladovou velkoformátovou tiskárnu 
s profesionální správou barev, výkonný skener či kompaktní multifunkční zařízení, 
velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 a velkoformátový skener Xerox® 7742 
představují vhodné řešení pro váš velkoformátový tisk. Vzhledem k modularitě 
našich produktů můžete naše zařízení rozšiřovat podle aktuálních potřeb vašeho 
podnikání a otevřít si tak do budoucnosti nové možnosti.

Zvyšte produktivitu svého podniku pomocí rychlého, kvalitního 
a nízkonákladového tisku. Využijte naše rychlé velkoformátové multifunkční 
zařízení pro tisk, kopírování a skenování.

Můžete se spolehnout na špičkové 
služby a podporu.

Poskytujeme podporu celého řešení - 
velkoformátové tiskárny Xerox® 7142, 
velkoformátového skeneru 7742, softwaru 
společnosti Xerox, spotřebního materiálu 
a široké škály vhodných médií.
Naši odborníci z centra podpory  zákazníků 
jsou připraveni vám kdykoli pomoci, a tak 
zajišťují maximální návratnost vašich investic.

Umístěte velkoformátové řešení 
tam, kde ho potřebujete.

Elegantní kompaktní půdorys umožňuje 
umístit velkoformátový tiskový stroj Xerox® 
7142, velkoformátový skener Xerox® 7742 či 
kompletní velkoformátové multifukční zařízení 
Xerox® 7142 právě tam, kde vám to bude 
nejvíc vyhovovat, a vy tak nebudete muset 
chodit daleko a plýtvat svou energií.

Tisková média jako součást řešení

Společnost Xerox nabízí širokou škálu 
doporučených tiskových médií, vhodných pro 
použití ve vašem zařízení Xerox 7142. Budete 
příjemně překvapeni nejen šíří nabídky ale 
i velmi příznivou cenou. S tiskovými médii 
Xerox máte jistotu, že vaše zařízení poskytuje 
maximální možnou kvalitu tisku při nejvyšší 
možné spolehlivosti.

Velkoformátové multifunkční zařízení 
Xerox® 7142 s jedinečnou technologií 
Xerox FreeFlow® Accxes® Copy kombinuje 
vysoký výkon a nízké provozní náklady 
velkoformátové tiskárny Xerox® 
7142 s rychlostí a kvalitou obrazu 
velkoformátového skeneru Xerox® 7742.

Sledujte snížení nákladů 
a zvýšující produktivitu

Dotykový displej s naším jednoduchým 
a přesto výkonným uživatelským 
rozhraním s technologií Xerox® SureScan 
umožňuje obsluze zobrazit náhled 
tiskové úlohy a upravit tisk a zajistit tak 
pokaždé optimální výstupy bez nutnosti 
opakovaného skenování dokumentů; 
po jednom naskenování můžete 
dokument dokonce vytisknout a současně 
uložit  ve formátu PDF. Barevná věrnost 
procesu kopírování je zajištěna pomocí 
jednoduchého, ale velmi efektivního 
kalibračního procesu s uzavřenou smyčkou. 
Výsledkem je konzistentní a věrná 
reprodukce barev.



Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142

Velkoformátový skener Xerox® 7742

Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 nabízí nízké celkové provozní náklady, 
působivou rychlost a konzistentní vysokou kvalitu zpracování obrazu.

Velkoformátový skener Xerox® 7742 dokáže rychle naskenovat ostré a jasné 
dokumenty, barevné i černobílé, až do šířky 1 067 mm.

Sledujte, jak se sníží vaše náklady....

S velkoformátovou tiskárnou Xerox® 7142 
utratíte méně za média i inkoust a současně 
zvýšíte produktivitu. Můžete produkovat 
vynikající tiskový výstup také na levná 
nepotahovaná média a výrazně tím snížit 
cenu za výtisk.
Navíc naše technologie piezoelektrických 
tiskových hlav s proměnlivou velikostí kapek 
poskytuje kvalitní tisk a současně šetří inkoust. 
Tím minimalizuje vaše náklady.
Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142 má 
nízké provozní náklady i díky snadnému 
provozování a údržbě. Náš vodou ředitelný 
inkoust umožňuje tisknout ve vynikající kvalitě 
při rozlišení 1 440 dpi na 1080 mm široká a až 
1,3 mm silná média.

…zatímco produktivita 
i spolehlivost vzrostou

Ušetříte čas – a prodloužíte dobu provozu 
bez odstávek, jelikož naše piezoelektrické 

inkoustové tiskové hlavy nevyžadují 
pravidelnou výměnu. Tyto trvanlivé tiskové 
hlavy poskytují vašemu produkčnímu 
prostředí konzistenci a spolehlivost. Spolehlivé 
systémy podávání médií a řezání spolu 
se systémem automatizovaného přívodu 
inkoustu zkracují nutnou dobu údržby 
a zvyšuji dostupnost celého řešení.

Flexibilita pracovních postupů

•  Vestavěný řadič s ovladači Microsoft® 
Windows®, ideální pro základní požadavky 
na tisk

•  Řadič Xerox FreeFlow Accxes pro úplnou 
kontrolu tisku

–  Automatické otáčení nebo ořez tisku pro 
úsporu papíru

–  Přímá podpora formátů PDF, TIF, HPGL, 
Adobe® Postscript®, JPG a dalších

– Dávkový tisk a kompletované sady
–  Automatické pracovní postupy, například 

filtrování dokumentů formátu A4 a A3 
na jiné zařízení

– Náhled a úprava tiskových úloh
–  Podpora klientských aplikací Windows 

a Apple® Mac OSX
•  Caldera CopyRIP nebo VisualRIP+ pro 

profesionální výstupy s efektivní správou 
barev

– Nastavení úloh WYSIWYG
–  Kvalitní správa barev na bázi ICC profilů 

médií
– Vyřazování formátů a funkce Step & Repeat
– Tiskový modul Adobe® PDF
– Rastrování a tisk bez přerušení

Kvalitní barevné skenování....

Velkoformátový skener Xerox® 7742 používá 
jeden špičkový snímač přes celou šíři média 
a zajišťuje tak optimální kvalitu a barevnou 
reprodukci. LED osvětlení klade nízké nároky 
na spotřebu energie, a protože nevyžaduje 
žádný čas na zahřátí, zvyšuje produktivitu.
Při skenování v rozlišení až 1 200 dpi při 
barevné hloubce až 24 bitů si můžete být 
jisti, že zachytíte každý detail skenovaných 
dokumentů. Velkoformátový skener Xerox® 
7742 je také vybaven pokročilými funkcemi 
pro úpravu skenovaného obrazu, které se 
postarají o jeho vysokou kvalitu i při skenování 
vybledlých, opotřebovaných či poškozených 
originálů.

Produktivní a spolehlivý

Pro maximální zvýšení produktivity je 
Xerox® 7742 vybaven funkcí automatické 
detekce velikosti média a možností výstupu 
dokumentu přední či zadní stranou. Plochá 
dráha papíru zaručuje spolehlivé podávání 
všech typů dokumentů.

Flexibilní a snadno použitelný

Velkoformátový skener Xerox® 7742 se 
snadno používá a stejně snadno je možné ho 
integrovat do stávajících pracovních postupů. 
Používá náš flexibilní software pro správu 
velkoformátových dokumentů Xerox FreeFlow™ 
Accxes™ Productivity Tools. Náhledy skenování 
v reálném čase a časově úsporná technologie 
Xerox SureScan umožňují obsluze nastavit 
ovládací prvky pro úpravu obrazu a okamžitě 
zobrazit výsledky – aniž by bylo nutné znovu 
skenovat dokumenty.

Skenování a kopírování

Proměňte velkoformátovou barevnou tiskárnu 
na kalibrovanou barevnou kopírku pomocí 
softwaru Xerox FreeFlow Accxes Copy 
a našeho výkonného skeneru ovládaného 
pomocí komfortního dotykového displeje. 



Velkoformátová tiskárna Xerox® 7142

* Grafi ka s průměrnou spotřebou inkoustu při rozlišení 720 dpi (pokrytí 67 %) 
** Typické vektorové kresby na formát A0 
*** Maximální tloušťku média určuje obsluha nastavením výšky tiskové hlavy. 
**** Pouze se softwarem Xerox FreeFlow Accxes Copy 
***** Nutné alespoň 4 síťové zásuvky
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Velkoformátový tiskový stroj Xerox® 7142 Velkoformátové multifunkční zařízení 
Xerox® 7142

Velkoformátový skener Xerox® 7742

Technologie Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet, Tisková hlava: 1, Rozhraní: Ethernet 10/100 neuvedeno

neuvedeno SureScan – technologie scan once, Instant On LED Illumination, SingleSensor CIS Array,  
Rozhraní: USB 3.0 SuperSpeed (kompatibilní s USB 2.0)

Formát souborů Vestavěný řadič: HP-GL, HP-GL2 a RTL-Pass through
FreeFlow™ Accxes™ Control (volitelné): PDF (1.7), Adobe® Postscript® 3™, EPS, HPGL/2, HP-RTL, 
TIFF, CALS, CGM, JPEG
Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (volitelné): Postscript, EPS, PDF, TIFF, JPEG 
Volitelné: HPGL/2

neuvedeno

neuvedeno PDF, TIFF, JPEG

Rozlišení 360 dpi, 360 x 720 dpi, 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1440 x 1440 dpi není k dispozici

neuvedeno 100 – 1200 dpi (do 600 dpi v krocích po 50 dpi), Optické rozlišení 1200 dpi

Kvalita obrazu Velikost kapiček: 3,6 – 49,5 pl, Inkoust: Typ: vodou ředitelný pigment (volitelně dye ink) 
Objem inkoustu a barvy: 220 ml CMYK, Spotřeba inkoustu: 9 ml/m2 * – < 2 ml/m2 **

neuvedeno

neuvedeno Barevná hloubka: Monochromatická: 1 bit, Stupně šedé: 256 (8 bitů), 
Barevná: 16 miliónů (24 bitů), Automatická detekce černého a bílého bodu

Rychlost CAD: Rychlá 360 dpi: 40m2/h, Standardní 720 dpi: 7,8m2/h, Vysoká kvalita 1440: 3,9 m2/h,  
Grafi ka: Produkční rychlost 360 dpi: 18,5 m2/h, Produkce 360 x 720 dpi: 13,0 m2/h, Produkční 
kvalita 540 x 720 dpi: 9,3 m2/h, Kvalita 540 x 720 dpi: 3,5 m2/h, Vysoká kvalita 1440 dpi: 2,0 
m2/h

neuvedeno

neuvedeno Barva:  200 dpi: 152 mm/s; 400 dpi: 76 mm/s;  50 mm/s; 1200 dpi: 25 mm/s
Černobílá: 200 dpi: 330 mm/s; 400 dpi: 165 mm/s; 600 dpi: 100 mm/s; 1200 dpi: 50 mm/s 
Poznámka: Maximální rychlost skenování závisí na výkonu PC

Rozměry médií
(maximální)

Šířka média: 1 080 mm, Šířka tisku: 1 074 mm, Síla média: 0,3 mm/1,3mm*** neuvedeno

neuvedeno Šířka média: 1 117 mm, Šířka skenování: 1 067 mm, Délka skenování: 10 m, Síla média: 2 mm, 
Automatická detekce rozměrů

Typy médií Kancelářský papír, pauzovací papír, fólie do inkoustových tiskáren, natíraný papír, lesklý fotogra-
fi cký papír, polomatný fotografi cký papír

neuvedeno

Kapacita papíru 
(standardní)

1 role (průměr středu 50 mm nebo 76 mm) neuvedeno

Výstup spodní textilní zachytávací zásobník neuvedeno

neuvedeno Výstup média přední či zadní stranou

Funkce (standardní) Barevný velkoformátový tisk
Černobílý velkoformátový tisk

Barevný velkoformátový tisk, kopírování, 
skenování
Černobílý velkoformátový tisk, kopírování, 
skenování

Barevné velkoformátové skenování
Černobílé velkoformátové skenování

Zmenšení/zvětšení neuvedeno 10 % – 400 % 10 % – 400 % ****

Uživatelské rozhraní neuvedeno 15“ barevný dotykový LCD displej 15“ barevný dotykový LCD displej (volitelný)

Workfl ow software (volitelné)
FreeFlow Accxes Control Caldera CopyRIP, 
Caldera VisualRIP+

(standardní)
FreeFlow Accxes Copy: Zmenšení/zvětšení, 
Odeslání kopií na libovolnou tiskárnu s ovlada-
čem MS Windows, dotykový displej,  
FreeFlow Accxes Indexer: Výkonné dávkové 
skenování a indexování, skenování do e-mailu

(vyberte jeden či několik)
FreeFlow Accxes Copy: Zmenšení/zvětšení, 
Odeslání kopií na libovolnou tiskárnu s ovlada-
čem MS Windows, volitelný dotykový displej
FreeFlow Accxes Indexer: Výkonné dávkové 
skenování a indexování, skenování do e-mailu

Rozměry
(včetně standardního 
příslušenství)

Šířka: 1 772 mm, Hloubka: 504 mm,  
Výška: 983 mm, Hmotnost: 75.2 kg

Šířka: 2 045 mm, Hloubka: 874 mm,  
Výška: 1 546 mm, Hmotnost: 135 kg

Šířka: 1 775 mm, Hloubka: 903 mm,  
Výška: 1 497 mm, Hmotnost: 60 kg

Připojení k elektrické 
síti

Napájení: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz,  
Spotřeba: Úsporný režim 35 W, 100 W tisk/
čištění

Napájení: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz ***** 
Spotřeba: Úsporný režim 60 W, <250 W tisk, 
skenování a kopírování

Napájení: 100 – 240 V AC 50 – 60 Hz,  
Spotřeba: Úsporný režim 5 W, <53 W skeno-
vání

Doporučené 
parametry prostředí

Teplota: 20 °C – 28 °C 
Vlhkost: 40% % – 60 % (nekondenzující)

Teplota: 20 °C – 28 °C 
Vlhkost: 40 % – 60 % (nekondenzující)

Teplota: 10 °C – 35 °C 
Vlhkost: 35 % – 80 % (nekondenzující)

Podporované 
platformy

Podpora ovladače tiskárny: Vestavěný 
řadič: Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Server 2008, Windows Server 2008 
R2 (32 a 64bit)
FreeFlow Accxes Control (volitelné): Windows 
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 R2 (32 a 64bit), 
Apple® Mac OS X ®

Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (volitelné): Win-
dows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 R2 
(32 a 64bit), Mac OS X

®Intel® Core™ i3 2.0 GHz, 2 GB RAM, Windows 
7 64bit, Ethernet 1 Gb/s

Požadavky na hardware PC: Minimálně Intel 
Core i3 2.0 GHz (nebo ekvivalent), 10 GB 
volného místa na pevném disku, RAM alespoň 
2 GB 
Podporované operační systémy: Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 7 32bit a 64 bit


