
Xerox® iGen™ 150 Press 
Znovu defi novaná produktivita.
Vy si znovu defi nujte Váš zisk.

Xerox® iGen™ 150 Press 
Přehled
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The Xerox® iGen™ 150 Press nově defi nuje 

hodinu jako jeden z nejmocnějších 

nástrojů k růstu vašeho podnikání, 

eliminujíc kompromisy mezi kvalitou a 

ziskem, které musely tiskárny po celá léta 

činit. 

Přináší snáze dosažitelnou a udržitelnou 

kvalitu obrazu, vysokou rychlost a 

pokročilou automatizaci, takže každá 

hodina se stává nástrojem k budování 

silnějšího a stabilnějšího podnikání.

Silnější díky spokojeným 
zákazníkům.
Udělejte dojem na své zákazníky vynikající 

kvalitou obrazu a učinili jste veliký krok k 

získání jejich spokojenosti a věrnosti. iGen 150 

posune vaše podníkání na vyšší úroveň. 

Silnější díky skvělé možnosti 
pro zakázky – včetně jejich 
přesměrování z ofsetu.
Mocná směs schopností činí iGen 150 

jedinečným pro produkci širokého spektra 

zakázek. Řekněte své ano rychlému obratu. 

Porovnejte barevnost na několik měsíců 

starých zakázkách. Nabídněte širokou škálu 

možností. Doslova ohromte zákazníka. 

Silnější díky sníženým nákladúm.
iGen 150 snižuje vaše provozní náklady 

mnoha způsoby. Budete schopni cokoliv 

vytisknou zákazníkovi na míru rychleji než kdy 

jindy, v kratším čase a s menšími úpravami. 

Váš čas tak bude lépe využit, s větším ziskem. 

Silnější díky neustálým inovacím.
iGen 150 je vyvrcholení více než deseti let 

studií, vylepšování a spolupráce s našimi 

zákazníky. Byl prozkoumán doslova každý 

aspekt, abychom zvýšili produktivitu a snížili 

náklady tak, aby vaše podnikání vzkvétalo a 

bylo na trhu konkurenceschopné.

Nyní může být každá hodina ziskovější, 
s méně kompromisy. 

Jedna hodina. Jednotka měření času, že? Obvykle ano. Ale v dnešním obchodním 

světě je to také jednotka měření produktivity - a hlavně, úspěchu. Každá hodina 

každého dne je závod s konkurencí, soutěž o více zákazníků a příležitost rozšířit vaše 

podnikání – pokud máte správné řešení.

Co se stane během jedné 
hodiny? 
Svět je plný různých kultur, zvyků 

a měn. Ale jsou jisté věci, které 

jsou univerzální. Všude je hodina 

jednotkou času. 

Každou hodinu: 

• Blesk zasáhne Zemi

21,600 krát.

• Je prodáno 12,671 pčítačů. 

• Narodí se více než 6,100 lidí. 

• Je provedeno 360 milionů 

vyhledání přes Google. 

•  Po celém světě je vyrobeno 5,936 

aut – stejně tak i 2,283,100 

kancelářských sponek.

• Obchodování je poháněno 

93,000,000 šálky kávy. 

Přes všechna tato význačná fakta 

se hodina stala ještě produktivnější. 

iGen 150 vzal v potaz vše , co se 

může během jedné hodiny stát a 

ještě znásobil produktivitu, které 

můžete během ní dosáhnout. 
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Možná uvažujete o kvalitě obrazu a 
produktivitě odděleně. 
iGen™ 150 přemýšlí jinak.

Po celá léta byla na trhu jedna konstanta – všeobecné očekávání vašich 

zákazníků že zakázky, které produkujete, se budou shodovat s jejich individuálními 

požadavky a to pokaždé. A po celá ta léta jste si museli vybrat, zda dodáte tuto 

kvalitu, či se více zaměříte na produktivitu. 

S iGen 150, můžete mít oboje. Dosažení 

vynikající kvality obrazu je rychlejší než 

kdy jindy a to díky nově navrhnutému 

zobrazovacímu systému, který vám ušetří čas 

při nastavování systému a řešení problémů.

Začíná to strategií, která 
zabudovává mocné technologie 
správy barev přímo do tisku.
Xerox® Confi dent Colour je sbírkou nejlepších 

technologií správy barev navrženou a 

upravenou tak, aby dodala skvělou barevnost 

a tím i prodejnější výsledek. Tyto zabudované 

technologie jsou podporovány  unikátními 

konzultačními službami a službami pro rozvoj 

podnikání fi rmy Xerox, abyste si byli jisti, že 

jste připraveni splnit – či překročit – očekávání 

vašich zákazníků. Confi dent Colour vám 

dovolí emulovat řadu technických standardů 

jako jsou GRACoL a Fogra a splnit standardy 

Pantone. Nyní již můžete přesně sladit barvy 

od zakázky k zakázce, na každé směně a při 

každém tisku.

Digitální tisk defi nitivně dohání 
offset. 
Xerox® Matte Dry Ink byl vyvinut, aby 

využil vzrůstajících možností digitálního 

tisku se vzhledem téměř identickým s 

výstupem z ofsetu. Kombinace Matte Dry 

Ink a zobrazovacího systému iGen 150 Press 

tvoří perfektní doplněk vašeho ofsetového 

podnikání. 

Můžete produkovat nové aplikace, které 

se plynule integrují do vašeho stávajícího 

workfl ow ofsetových zakázek. 

Matte Dry Ink opravdu expanduje sílu 

iGen 150 a vaši schopnost uspět na jednom z 

nejrychleji rostoucích trhů našeho průmyslu. 

Výsledky jsou strhující... Nejen výsledky, které 

vidíte na každé stránce, ale především dopad, 

který vidíte na stránce nejdůležitější - stránce 

s fi nanční rozvahou.
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Předvídatelný výstup, strana za 
stranou, den za dnem, stroj za 
strojem, město za městem.
S iGen™ 150 si zákazníci, kteří k vám 

přicházejí, mohou být pokaždé jistí. Je to 

jednodušší než kdy jindy, Colour Maintenance 

Tool – ve  spojení s Inline spektrofotometrem 

– odstraňuje manuální zásahy do kalibračního 

procesu a dodává výtečnou barvu hned 

na první výtisk. Tento automatický proces 

analyzuje spektrum cílových barev a upozorní 

operátora, že tisk je připraven k produkci 

– eliminujíc přebytečné údržbové kroky a 

zvyšujíc provozuschopnost.

A zároveň v tandemu pracuje Systém 

automatické kontroly density obrazu tím, že 

detekuje a odstraní nežádoucí proužky dřív, 

než se objeví. Získáte konzistentní kvalitu 

každého obrazu, každý den. 

Přehodnoťte kvalitu obrazu až 
do nejmenšího detailu.
Kvalita obrazu iGen 150 dosahuje kvality 

offsetu a splňuje očekávání zákazníka již od 

prvního tisku. Plní příslib opravdové grafi cké 

komunikační kvality a výkonu. 

iGen 150 používá nový 2400 x 2400 

zobrazovací systém s Vertical Cavity Surface-

Emitting Laser (VCSEL) technologií, která 

dodává více informací do tisknutého obrazu. 

To znamená vylepšený detail, jednotnější 

rozety a lepší ostrost. 

Spolu s dalšími vylepšeními, kvalita obrazu 

iGen 150 znamená spokojenější zákazníky a 

rozkvět vašeho odnikání.

“Chceme si být jisti, že když 

nakoupíme přístroje, získáme kvalitu, 

která bude konzistentní. A že když 

jednou uděláme zakázku, tak příště 

bude vypadat velmi, opravdu velmi 

podobně tomu, co jsme dělali 

posledně.”

–  John Cassidy, President

Duplicates Ink – 

Print and Communications
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Jako švýcarské hodinky... 

 A
Zásobník
Zásobníky (až 6), dva nakladače papíru/každý; 

doplňování za tisku; kapacita až 30,000 stránek.

B
Archový tisk
Největší rozměr archu až 364 x 660 mm.

C
Transport bez chytačů
Bezchytačový transportní mechanismus, který 

dovoluje tisk až do 1mm od okraje; zvyšuje 

spolehlivost podávání materiálu v celém rozsahu  

natíraných i nenatíraných materiálů.

D
Zásobníky suchého inkoustu
Lehce doplnitelné, vysokokapacitní zásobníky 

suchého inkoustu, výměna za běhu.

E
Matný DryInk
Složení DryInk bylo vyvinuto tak, aby bylo využito 

skvělé příležitosti na trhu s fotografi emi optimalizací 

vzhledu lesklých, středních tónů a matného podání. 

Ideální na jakékoliv aplikace vyžadující matný 

povrch, zvláště ty na nepotíraném nebo hedvábném 

povrchu. 

F
Nové záznamové jednotky
Nový 2-D VCSEL (Vertical Cavity Self Emitting 

Laser) 2400 x 2400 zobrazovací systém umožňuje 

vyšší hustotu bodů, ze kterých je tvořen tiskový bod. 

G
Automatický dávkovač developeru
Tato nová metoda kombinující DryInk s 

automatickým dávkováním developeru zajišťuje 

konzistentní barevnou uniformitu od prvního 

do posledního archu, od zakázky k zakázce. S 

automatickým dávkovačem již obsluha nemusí 

stroj zastavovat, aby vyměnila developer, což ústí v 

daleko větší využití stroje a jeho vyšší produktivitu. 

H
Automatická kontrola density
Každý tisk, ať už digitální či litografi cký může 

být náchylný ke změnám density či pruhům. 

Automatická kontrola density iGen 150 je 

patentovaná technologie vytvořená tak, aby 

detekovala pruhy ve výstupu předtím, než se objeví a 

opravila je bez zásahu obsluhy.  Systém automaticky 

měří densitu zkušebních vzorků a pokud detekuje 

rozdíl, digitálně kompenzuje jakýkoliv nesoulad – tím 

zajistí konzistentní densitu po celé stránce. 

I
Automatická korekce obrazu vůči papíru
S novou iGen 150 Automated Image-on-Paper 

technologií jsou manuální nastavení nahrazeny 

automatickými, což eliminuje nákladné a časově 

náročné fi nální nastavování polohy obrazu. 

J
Jednobodový přenos obrazu
Jednobodový přenos obrazu na materiál rychlostí až 

9,000 (150 výtisků za minutu) 4/0 výtisků za hodinu

 A

B C

D

J

K

L

G

F

E I

H
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K
Inteligentní fi xace
Inteligentní fi xace se přizpůsobí rozdílným 

parametrům materiálu a zpracuje každý arch 

jmenovitou rychlostí.

L
Inline Spektrofotometr
Do dráhy papíru iGen™ 150 jsme integrovali 

spektrofotometr a některé význačné operace jsme 

tím zautomatizovali – například Linearizaci stroje, 

Rozšířené barevné profi lování stroje, Kalibraci 

přímých barev a Kontrolu barevnosti tiskového 

systému. Tyto operace vám zaručí přesnější a 

stabilnější barevnost v čase s vynaložením menšího 

úsilí, barevnost odpovídající PANTONE a úroveň 

produktivity, kterou jste nikdy nezažili. 

M
660 mm vykladač
Větší vykládací modul (až čtyři); dva kolečkové 

vozíky na stohovač; vám dovolí plně využít rozměr 

našeho největšího archu. A kompatibilita DFA 

(Document Finishing Architecture) znamená, že 

můžete kdykoliv přidat vámi zvolené automatické 

inline dokončovacího řešení.

Elektronické skládání
Elektronické skládání pomocí odsazení bloku zakázek

N
Vrchní zásobník
Vrchní zásobník pro náhlé, rychlé zakázky či 

náhledy –pohodlně přístupný dokonce i se současně 

probíhajícím jiným tiskem.

O
Xerox® “Dual Mode” Podavač od C.P. Bourg
Jako samostatné zařízení či jako součást Xerox® 

IntegratedPLUS Finishing Solution for Booklets, 

poskytuje Dual Mode podavač účinné nástroje 

přípravy zakázek pro dokončovací linku pomocí 

automatického nastavení a také sdílení této linky 

s několika dalšími tiskárnami. Tiskárna, která je 

vybavena Dual Mode podavačem in-line, může 

obejít podavač a poslat stránky přímo do in-line 

fi nišeru. A navíc, stohovací vozíky z jiných tiskáren 

mohou být vloženy do podavače k použití in-line 

fi nišeru, když ho připojená tiskárna nepoužívá. 

Podavač také může být použit jako vstup do off-line 

auto-fi nišeru, pokud se in-line zpracování nehodí do 

konkrétní zpracovávané zakázky

P

Volitelné dokončovací zařízení
Volitelné rozhraní pro dokončování tiskoviny 

umožňující připojit různé inline zařízení.

M

N

P

O

Švýcarské hodinky mají pověst nejlepší technologie a nejlepšího způsobu jak 
měřit čas. To je výstižná metafora pro iGen™ 150. Nejlepší technologie a design 

vytváří z iGen 150 standard, kterým budou posuzovány všechny ostatní řešení 

digitálního tisku. A je standardem pro měření produktivity a zisku. Každou hodinu, 

každou směnu, každým dnem vaše podnikání sílí. 
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Vyšší rychlost. Zvýšená automatizace. Větší 

provozuschopnost. Méně odpadu. Takže 

každá hodina se stává příležitostí. 

Spusťte několik krátkodobějších 
zakázek, které splňují požadavky 
zákazníka, během jedné směny.
Pokud nás roky před digitálním tiskem 

něčemu naučily, byl to fakt, že čirá rychlost 

nerovná se výnosnost. Ale jako součást 

kompletního řešení určitě pomáhá. A 

iGen 150 je kompletní řešení. 

 25% nárůst rychlosti spolu s prokázanou 

výkoností iGen 150 vám dovolí tvořit více 

práce rychleji. To znamená rychlost až 

137 A4 stran za minutu. A ještě lépe, náš 660 

mm systém pracuje rychlostí 3000 4/0 stran 

za hodinu, aby vytvořil efektivních 150 A4 

stran za minutu. 

Ve spojení se silou výběru tiskových serverů, 

efektivnějším workfl ow, skvělým již prvním 

výtiskem a efektivitou celé škály inline 

dokončovacích možností, vyprodukuje 

iGen 150 více zakázek, které vám pomohou 

maximalizovat vaše investice a rozšiřovat 

vaše podnikání rychleji, než kdy předtím. 

Rozšířená velikost archu k 
zachycení rozšířených možností.
Vyšší efektivita. Méně listů. Exkluzivní 

schopnosti. To je to, co přináší iGen 150 

velikostí archu 660mm. Náš největší arch 

znamená, že vaši klienti budou moci zahrnout 

více obsahu - na stejný arch.

Ale co vám tato velikost strany přináší v 

konečném důsledku? Prostor, aby vaše 

podnikání vzrůstalo tím, že budete tisknout 

ekonomičtěji, obsloužíte zákazníky levněji a 

dáte jim to co jim ostatní dát nemohou .

Produktivita krát 24 – hodin. 

iGen™ 150 násobí vaši produktivitu. Kolikrát? My říkáme 24krát. 
Protože každou hodinu, každého dne vás iGen 150 činí ziskovější a výdělečnější. 

Pokud je podnikání závod s časem a konkurencí, iGen 150 vás posouvá do vedení. 

Věnovali jsme se produktivitě z každého úhlu, abychom vytvořili, zcela jednoduše, 

nejproduktivnější tisk vůbec. 

iGen 150 velikost strany: 14.33"/364 mm x 26"/660 mm.
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Avšak arch 660 mm je užitečný pouze pokud 

je spuštěn ve výrobních množstvích. 

S volitelným 660 mm stohovačem – 

který je kompatabilní s následným inline 

dokončováním – jsou vaše dokončovací 

neduhy a starosti minulostí.

Automatizace nejsložitějších 
úkolů.
Rozsáhlá automatizace celého systému, 

včetně kritické kontroly barevnosti – ulehčuje 

interakci obsluze na různé úrovni schopností 

a činí každého člena vašeho týmu tak 

produktivního, jak jen to je možné. 

Xerox® IntegratedPLUS 
Dokončovací řešení pro brožury.
Tak prospěšné, jak bylo automatické 

dokončování předtím, se stejně tak mohlo 

stát vaší koulí u nohy.  Procesy před a po 

tisku vyžadovaly zkušeného pracovníka, aby 

nastavil tiskové soubory pro dokončovací  

zařízení a později nastavil to samotné zařízení 

k vykonání práce. A byli jste nuceni přiřadit 

dokončovací zařízení pouze jedné tiskárně. A 

pokud jste netiskli brožury, tak se například 

vazba V1 nedala jinak použít... Xerox® 

IntegratedPLUS Finishing Solution 

for Booklets to celé mění. Nyní může být 

předtiskové a dokončovací nastavení 

zautomatizováno, ať již je dokončovací 

zařízení ve vztahu s tiskárnou in-line či off-

line. Získáte to nejlepší z obou – pohodlí inline 

s fl exibilitou offl ine, plus nepřekonatelné 

pracovní úspory.

“Pokud se chystáme rozšířit naše podnikání a podíváme se na jeho 

budoucnost, potřebujeme nějaký nový model… To je důvod, proč jsme se 

vrhli do digitálního tisku, protože když jsme si dělali průzkum, zjistili jsme, že 

to je přesně to, kde je budoucnost tisku a marketingu - spousta digitálního 

tisku.”

–  Buzzy Castonguay

Business Development Manager 

Colour Web Printers
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iGen™ 150 je výsledkem času.
A zkušeností. 

The iGen 150 Press je další generací revoluční technologické rodiny. Po více 
než dekádu je Xerox v čele odvětví digitálního tisku - s nápady, které změnily 

způsob  jakým je svět schopen tiskout, inovacemi, které přinesly pozoruhodné nové 

technologie a vylepšeními, které činí digitální tisk produktivnějším a ekonomičtějším 

každým dnem. 
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Co byste udělali s větším 
prostorem pro výrobu dnes?
Nyní, v současné době trávíte mnoho času 

přetiskováním chyb, kontrolou kvality, 

nastavováním práce a čekáním na tisk. Více 

než je zapotřebí. 

S iGen 150 je čas, který trávíte podobnou 

činností daleko nižší, a máte tedy více času 

pro samotnou výrobu. Více času k vytištění 

zakázek, které jsou připraveny jít z tisku přímo 

do rukou zákazníka. Více času pro dosažení 

zakázky, která splní jakékoliv kvalitativní 

požadavky bez pokusů a omylů. Více času 

k vytištění a úpravě rozsáhlých, vysoce 

ziskových zakázek.   Více času ke vstupu a 

ovládnutí trhu, který mohl dříve být mimo váš 

dosah. 

A více času abyste dostali častěji zaplaceno. 

Co byste udělali s větším 
prostorem pro výrobu tento rok?
Nechte vaše uvažování přesáhnout jednu 

hodinu a vemte v potaz týden, měsíc…rok. 

Když znásobíte přidanou produktivitu, kterou 

umožňuje iGen 150 počtem hodin v roce, 

vyjde vám pět dalších měsíců možného 

výrobního času. 

Co byste mohli udělat s tímto navýšením 

produktivity? Více zakázek. Větší spokojenost 

zákazníků. Vzrůstající obchod. iGen 150 může 

opravdu způsobit převrat tím, že umožní 

bezpříkladnou efektivitu a vyšší úroveň zisku.

A žádná myšlenka není lepší než ta, na které je iGen™ 150 postaven – vezme 
konečné množství času a přiměje ho pro vás pracovat pilněji. To je myšlenka, 
která vám vyplácí větší a větší dividendy každou hodinu. 

Přemýšlejte o tom takto…vaše 

konkurence může tvořit zisk pouze 12 

měsíců příštího roku, zatímco vy ho 

budete tvořit 17*.

Potencionální produkční čas, vyšší než 80% s 
automatizací iGen 150

*Předpokládáno pro iGen 150 s 85% dobou provozuschopnosti v porovnání se zařízením se stejnou rychlostí 

tisku s 60% dobou provozuschopnosti. 

iGen 150 Production Time 

Service 

Repair 

Quality Control 

Waiting for Press 

Paper Jam 

Planned Maintenance 

Consumable Change 

Press Error Waste 

Job Setup 

Morning Routine 

iGEN 150 produkční čas

servis

opravy

kontrola kvality

čekání na tisk

záseky papíru

plánovaná údržba

výměna spotřebního mat

odpad chybného tisku

příprava zakázky

ranní příprava stroje
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Je čas na produktivnější podnikání.
Specifi kace: Xerox® iGen™ 150 Press

Pro více informací o Xerox® iGen™ 150 Press, 
kontaktujte zástuce společnosti Xerox , nebo navštivte www.xerox.cz 

Rychlost tisku
• 3000 660mm 4/0 stran za hodinu

(150/A4 archů za minutu)

• 4500 A3 4/0 stran za hodinu 

• 8250 A4 stran za hodinu

Kvalita obrazu
Obrazové rozlišení
• 2400 x 2400 dpi

Tiskové rozlišení
• 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi

Barvy
• Cyan, Magenta, Yellow, Black

Formát papíru
Standartní velikost archu
• Maximum 364 mm x 571 mm

Minimum 178 mm x 178 mm

Volitelné rozšíření
• Maximum 364 mm x 660 mm

Minimum 254 mm x 419 mm

Formát obrazu
• Maximální potisknutelná plocha je o 2 mm 

menší než velikost stránky (1 mm okraj na všech 

stranách)

Hmotnost papíru (všechny zásobníky)

• Nenatíraný pap.: 60 g/m2 do 350 g/m2 

 (max 500 um síla materiálu)

• Natíraný pap.: 90 g/m2 do 350 g/m2 

 (max 500 um síla materiálu)

Potiskovaný materiál
• Natíraný, nenatíraný, texturovaný, speciální 

media

• Recyklovaný, perforovaný, rozřazovače, fólie a 

široké spektrum etiket, DocuCard®, NeverTear, 

DuraPaper®, UltraMagnet, DocuMagnet

• Smíšené zakázky, podporované při maximální 

rychlosti

• Žádná doba sušení

• Zvláštní příslušenství pro potisk strukturovaných 

médií (volitelně)

Technologická vylepšení
Tisk
• Vytváření zdrojových a cílových ICC profi lů a 

jejich rychlá tvorba

• Kontrola barevnosti systému a její sledování

• Jednobodový přenos obrazu na papír

• Technologie Confi dent Colour

• Nástroj Colour Maintenance Tool

• Uzavřená smyčka kontroly tiskového systému s 

Inline Spectrofotometrem

• Výborný gamut CMYKových dry inks

• Výměna dry inku bez přerušení tisku

• Automatizovaná registrace obrazu na papír

Transport papíru
• Více druhů papíru v jedné zakázce (až 12)

• Přímá cesta papíru

• Velký poloměr obraceče pro oboustranný tisk

• Snášení

• Vozík pro vykladač

• Zakládání/výměna papíru bez přerušení tisku

Vstupní kapacita
• Až šest zásobníků

• Až 12 nakladačů

• Každý zásobník pojme stoh 254 mm 

(2,500 natírané 120 g/m2)

• Všechna média lze založit do všech zásobníků

• Vstupní kapacita až 30,000 archů a víc (volitelně)

Vykladač
• Až čtyři vykladače inline

• Každý vykladač má dva vozíky

• Vykladač pojme stoh 305 mm 

(3,000 natírané 120 g/m2)

• Horní výstup pro vzorky

• Snášení, ofsetování zakázek

• Výstupní kapacita až 12 000 archů (volitelně)

Volitelné příslušenství
Vstup z role
• SheetFeeder iG poskytuje až 50 000 dalších stran 

A4 na roli (založeno na papíru A4; 75 g/m2)

• Zakládáno přímo do transportu papíru

• Množství stran na roli se může měnit podle 

průměru role, délky stříhaného archu a typu 

papíru (natíraný/nenatírany apod.)

Inserter (vkladač)
• Dva nakladače

• Dovoluje přidávat do zakázky speciální stránky, 

které nemohou procházet fi xační jednotkou stroje 

(např embossované materiály)

Inline dokončování
• Vytváření brožur s C.P. Bourg Document 

Finisher (BDFEx), C.P. Bourg Booklet Maker 

(BMEx), nebo Duplo DBM-5001 Inline Booklet 

Maker

• Multigraf Stacker

• Lepená vazba s Xerox® Book Factory

• Výsek s GBC Fusion Punch II

• UV Coater

• Scoring, ořez, rozřez a perforace s Rollem JetSlit 

System

Řešení variabilních dat
• FreeFlow® Variable Information Suite, XMPie a 

další partneři v odvětví

Rozměry
Celkové standartní rozměry tiskárny iGen 150® 

(tisková jednotka, dva zásobníky, jeden 
vykladač)

• 7 366 x 1 829 x 2 438 mm (D x Š x V)

• 3 580 kg

Xerox® FreeFlow® Print Server
• Integrovaná technologie Parallel RIP

• Schopnosti ICC Device Link 

• Integrace s produkty rodiny FreeFlow 

• Adobe PostScript, PDF 1.8, PCL5, TIFF, FRF 

• Adobe Acrobat 9 

• Adobe PDF Print Engine 2.0 

• Uživatelské rozhraní určené pro správu a 

produkční organizaci zakázek 

• Současný příjem, RIPování a tisk dat

• AFP/IPDS 

• VDP: VIPP®, PPML, Optimised PostScript, 

Optimised PDF pro VDP   

Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery® 
Výhody
• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition 

• Fiery Colour Profi ler Suite v3.1 

• EFI SeeQuence Suite 

• Fogra Media Wedge 

Podporované síťové protokoly
• TCP/IP, PAP, FTP Printing, IPP, LPR/LPD 

• SMB print sharing (over TCP/IP) 

Podpora datových formátů 
• Adobe PostScript, PDF 1.9 

• PCL, TIFF, JPEG 

• Adobe Acrobat 10 

• Adobe PDF Print Engine 2.0 

• Adobe PDF/VT 1.0 

• VDP: VIPP, VPS, PPML v2.2, EFI FreeForm 1 & 2  

• Fiery JDF v1.1


