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Kvalita tisku, která vaše publikum 
ohromí 

S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete očekávat 
výjimečný výstup a dobrou návratnost investice u každé aplikace, kterou 
vytvoříte. Nabízí všechny funkce, které potřebujete pro profesionální dokončení 
každé úlohy: vynikající kvalitu černobílého tisku, tři vysoce efektivní rychlosti 
(100, 120 a 144 stran za minutu), výkon, produktivitu, modularitu a široké 
možnosti volitelného dokončovacího zpracování.

Budování společnosti se 
všestranným černobílým tiskem
Skvělé obrázky nelze ničím nahradit – jsou 
tím prvním, čeho si vaši zákazníci okamžitě 
všimnou, a zajistí vám dlouhotrvající dobrý 
dojem. Díky spojení progresivní technologie 
černobílého tisku a technického zpracování 
zaměřeného na zákazníka nabízí systém 
Xerox Nuvera® EA kvalitu, která konkuruje 
ofsetovému tisku. 

Inovativní EA toner 

Pro vysokou kvalitu tisku systému je klíčovým 
faktorem toner s jemnými částečkami EA 
(Emulsion Aggregation): 

 Vytváří jemné linky s maximální úrovní •	
detailů, ostrý text, polotóny a syté a jednolité 
černé plochy. 

 Vytištěné stránky mají hladký, matný povrch •	
podobný ofsetovému tisku. 

 Jemný rozptyl, obvykle spojený s černobílým •	
digitálním tiskem, je transparentní, takže i ty 
nejjemnější čáry jsou naprosto ostré. Obrázky 
jsou zřetelné a čisté. 

 Díky vysoké výtěžnosti je dosaženo delšího •	
provozu při produkčním tisku bez pozornosti 
nebo zásahů obsluhy při výměně toneru/
developeru. 

 EA toner přátelský k životnímu prostředí •	
dosahuje lepší distribuce menších částeček 
a má tak za následek vyšší kvalitu s menším 
množstvím toneru na stránku.

Delší provoz nutnosti obsluhy vám ušetří 
čas 

Toner a developer jsou unikátně zkombinovány 
v jediné velkoobjemové nádobce, což přináší 
tyto klíčové výhody: 

 Méně časté výměny toneru – průměrná •	
výtěžnost je až 210 000 výtisků na zásobník.

 Maximální doba provozu bez dozoru – •	
přidejte volitelný systém druhého zásobníku 
s tonerem. 

 Delší doba provozu bez odstávek – výměna •	
toneru za provozu. 

Získáte vynikající rozlišení v čistém 
prostředí 

Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí nejvyšší 
rozlišení černobílého tisku ze všech digitálních 
produkčních systémů, které jsou v současnosti 
na trhu. 

Ripování v rozlišení 1200 × 1200 dpi •	

Tisk v rozlišení 4 800 × 600 dpi •	

 Polotónový rastr s rozlišením 85, 106, 125 •	
a 156 lpi zaručuje plynulé odstíny šedi, 
realističtější obrázky a ostřejší detaily.

 Unikátní cyklónové čištění tiskové jednotky •	
automaticky odstraňuje toner, prach 
a částečky papíru a vytváří tak ideální 
prostředí pro konzistentně ostrý text, obrázky 
a fotografie.
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Vynikající prokreslení 
obrazu s širokou škálou 
odstínů šedi 

Rovné linky s hladkými, 
stejnoměrnými 
křivkami 

Tmavé a rovnoměrné 
černé plochy 

Ostrý, vysoce detailní 
text

Jemné linky a odstíny 

Špičkové detaily 
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Registrace TELER udržuje listy 
na svém místě 
Dosáhnete špičkové aktivní registrace obrazu 
(max. ± 0,65 mm) a soutisku při oboustranném 
tisku (max. ± 0,65 mm), která splňuje nebo 
překračuje obecné normy publikačního tisku. 
Registrace TELER (Translating Electronic 
Registration) přesně ovládá polohu každého 
listu papíru dle obrazu na fotoválci a rychlost 
každého listu procházejícího dráhou papíru. 
Tím zajišťuje, že každý list je při nanášení 
obrazu ve správné.

Média vhodná pro vaše aplikace 
Můžete si vybrat z rozsáhlé nabídky 
tiskových materiálů pro splnění požadavků 
vaší aplikace a rozšířit tak možnosti vašich 
aplikací, i o natírané archy velkých formátů. 
Na oblíbená natíraná i nenatíraná média, jako 
je běžný papír, vizitkové materiály, papír na 
obálky, indexové karty, ofsetový a recyklovaný 
papír, průhledné fólie, pauzovací papír, 
štítky, rozřazovače s oušky, samopropisovací 
materiály a předtištěné formuláře.

Optimálně rovné listy, ať již jste 
kdekoli 
Optimálně rovné listy vystupující z našeho 
tenkého automatizovaného rozšířeného 
modulu pro velké formáty médií (SEM) 
umožňují vyšší kvalitu tisku a bezproblémový 
průběh tisku, bez ohledu na prostředí vašeho 
produkčního tisku: 

 Kvalita médií je optimalizovaná, což •	
zaručuje vysoký výkon alternativních 
downstreamových finišerů.

 Obsluha zařízení může jemně seřídit •	
automatizované ovládací prvky nebo 
přistupovat k funkci „manuálního potlačení“ 
pro kompenzaci při snaze o snížení tepla 
a vlhkosti v prostředí produkčního tisku. Tím 
je zajištěno dosažení optimálního vyrovnání 
listů.

 Pracuje ve shodě s knihovnou médií •	
a automaticky se přizpůsobuje vlastnostem 
používaného média.

Spolehlivá produktivita pro vás 
Nabízíme tyto volitelné doplňky pro zajištění 
maximální doby provozu vašeho zařízení Xerox 
Nuvera® 100/120/144 EA bez odstávek. 

Přímá komunikace se servisním střediskem

Tato zařízení představují inteligentní systémy, 
které se mohou připojit do vaší sítě a nahlásit 
jakékoliv poruchy, jakmile vzniknou. Tato 
informace je odeslána na PDA vašeho 
servisního technika (CSE). Váš CSE již bude 
vědět o závadě ještě předtím, než dorazí 
k vám. To znamená, že technik již přijede 
připravený s potřebnými náhradními díly, čímž 
se zkracuje doba odstávky stroje.

Integrovaný program údržby Xerox 
Nuvera® Productivity Plus (XPP) 

Služba Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP) 
je inovativní program údržby zaměřený na 
zákazníka, který vám usnadňuje diagnostiku 
a výměnu mnoha pravidelně měněných 
položek. Umožňuje vám zvýšit produktivitu 
a objem tisku a efektivně spravovat kvalitu 
– a přitom zamezit servisním zásahům v každé 
pracovní směně. K dispozici jsou dvě verze 
programu, XPP Basic a XPP Advanced. Můžete 
si vybrat, která je pro vás nejlepší, dle úrovně 
účasti, která vám vyhovuje. 

„Hodnoty kapacity a pracovního 
zatížení těchto zařízení jsou neskutečné. 
Společnost Xerox doporučuje měsíční 
zatížení od 1 do 1,5 milionu stran 
u strojů Nuvera 100 a 120 a 2 miliony 
stran měsíčně u stroje Nuvera 144. 
Společnost uvádí, že tyto modely jsou 
schopny potisknout až 4,3 miliony stran. 
U modelů 200 a 288 dosahuje hodnota 
měsíčního zatížení až 6 a 7,8 milionů 
stran měsíčně. Pouze pár uživatelů 
dokáže využít takto vysokou kapacitu. 
Společnost Xerox uvádí, že mají plnou 
důvěru v odolnost těchto strojů.“

- Better Buys for Business

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA se serverem FreeFlow®, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline 
stohováním a sešíváním a s přímým připojením k jednotce Xerox Tape Binder pro páskou vázané knihy a manuály 

Nabídka vzdáleného servisu 
Xerox® prInteractSM

Vzdálený servis je nabízen prostřednictvím 
zabezpečeného, online spojení mezi techniky 
společnosti Xerox a vaším zařízením Xerox 
Nuvera® EA. Pomocí tohoto spojení můžeme 
rychle reagovat na vaše servisní potřeby 
a umožňuje nám: 

 snadný přístup k datům zařízení pro •	
poskytování doporučení v reálném čase 
a nápomoc při optimalizaci celkového výkonu;

 automatické generování přesných odečtů •	
stavů počítadel pro každý den s nástrojem 
MeterAssistant®
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Vyberte si ze široké škály volitelného příslušenství, které produkční systém 
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA přizpůsobí potřebám vaší společnosti, 
prostředí a zákazníků. Od podávání po dokončovací zpracování - jde o modulární 
systém, který si vytváříte sami. 

Možnosti přizpůsobení 

Volitelné funkce skenování 
Můžete očekávat zvýšenou produktivitu, 
protože Xerox Nuvera EA obsahuje volitelně 
integrovaný skener. Nabízí špičkovou 
kvalitu obrazu (600x600 dpi) a výkon dvou 
skenovacích hlav. Relativně malý rozměr 
skenovacího pole každé hlavy umožňuje využít 
obě hlavy.

Produktivita - 120 obrazů za minutu•	

Kvalita obrazu - 600 × 600 dpi •	

 Spolehlivost - originální dokumenty procházejí •	
podavačem pouze jednou, zamezuje se tak 
opotřebení a možným zásekům.

Možnosti podávání 
Systém Xerox Nuvera® EA vám nabízí skvělé 
možnosti manipulace s médii: 

 Zásobníky médií spoléhají na technologii •	
podtlakového podávání papíru. Tato 
technologie řízená procesorem a využívající 
informací z knihovny médií zajišťuje 
spolehlivé podávání a podporuje média 
s vyšší gramáží a natírané archy. Listy 
oddělují vzduchové nože, aby nedocházelo 
k nesprávnému zavedení. 

 Technologie Tiltatron podporuje tisk zakázek •	
s integrovanými kartami, např: DocuCard®. 
Systém s přirozenou inteligencí informuje 
nakladače papíru, kdy je třeba použít větší 
přítlak a kdy by vzduchové nože měly zvýšit 
intenzitu, a provádí další činnosti, aby 
poskytoval vysoce intuitivní a produktivní 
proces manipulace s médii. 

 Média můžete doplňovat bez přerušení úlohy •	
a výrazně tak zvýšit nepřetržitou produktivitu.

Vyberte si z následujících jednotek pro 
podávání volných archů. Můžete je používat 
nezávisle, společně nebo v kombinacích, které 
vám vyhovují: 

Standardní jednotka pro podávání volných 
archů 

Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů.•	

 Vytvářejte více hodnotných aplikací •	
s delší dobou provozu bez zásahů, když je 
potřebujete, a produkujte působivé úlohy 
na vyžádání.

Velkokapacitní podavač volných archů 
pro velké formáty 

Dva zásobníky, kapacita 3 200 listů .•	

 Ideální alternativa, pokud chcete používat •	
velkoformátová média až do formátu  
320 × 470 mm.

Poznámka: Do vaší konfigurace můžete přidat 
až dvě výše uvedené jednotky v libovolné 
kombinaci, a zvýšit tak kapacitu až na 
11 600 listů s až osmi místy výstupu. 

Zařízení pro podávání z role DocuSheeter™ 
NV s volitelným zařízením pro otáčení 
média 

 Připojuje se ke standardní jednotce pro •	
podávání volných archů.

 Může snížit náklady na papír, omezit zásahy •	
obsluhy a přidat až pět hodin nabírání z role  
v prostředí produkčního tisku. Přitom stále 
poskytuje přístup k zásobníkům médií pro více 
míst výstupu.
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Volitelné příslušenství pro tisk 
a zpracování úloh 
Do zařízení Xerox Nuvera® EA je integrován 
výkonný RIP server Xerox FreeFlow® pro 
maximální využití prostoru. Všechny obměny 
systému obsahují standardní tiskovou 
jednotku. Nabízíme vám tři skutečně 
produktivní rychlosti: 100, 120 nebo 144 stran 
za minutu. RIP server FreeFlow je  
k dispozici ve standardní nebo profesionální 
verzi.

Standardní verze 

 Základní možnosti workflow včetně jedné •	
fronty a jednoduché manipulace s médii. 

 Snadno ovladatelné grafické uživatelské •	
rozhraní. Umožňuje obsluze jednoduše 
spravovat více tiskových úloh z více front. 
Z ovládacího panelu můžete provádět 
podržení, přerušení, nátisk, přeprogramování 
a přesměrování úloh a maximalizovat tak 
produktivitu tiskové jednotky. 

Hustota rastru 125 lpi. •	

Profesionální verze 

Profesionální verzi získáte, pokud ke 
standardnímu RIP serveru FreeFlow® 
přidáte libovolný z následujících doplňků pro 
přizpůsobení vašemu workflow a zvýšení 
konektivity k mainframovým aplikacím: 

 Široká škála datových toků podporovaných •	
v jejich nativních jazycích (Adobe PostScript®, 
PCL, PDF, TIFF, ASCII, LCDS a IPDS a formáty 
personalizovaných dat jako překladač 
FreeFlow® VI Interpreter (VIPP®) a PPML), bez 
nutnosti konvertoru nebo převaděče.

 Sada pro zvýšení produktivity podporující •	
produkční funkce jako více front a rozsáhlá 
knihovna 250 médií.

 Sada pro zvýšení kvality tisku nabízející širší •	
škálu hustoty rastru od 85 lpi po 156 lpi.

Volitelné prokladače 
Prokládání barevných obálek, vkládek nebo 
speciálních médií můžete s našimi jednotkami 
pro dodatečné prokládání zvýšit hodnotu 
a celkový dopad vašeho tiskového výstupu: 

Jednotka pro dodatečné prokládání 
Čtyři zásobníky, kapacita 5 800 listů •	

Velkokapacitní modul pro prokládání 

Dva zásobníky, 3•	  200 velkoformátových listů 

Poznámka: Toto volitelné příslušenství může 
systém vybavit celkem až 12 místy výstupu 
a kapacitou 17 400 listů (tři jednotky pro 
podávání volných archů a jedna jednotka pro 
prokládání).

Dokončovací zpracování
Vyberte si ze široké škály inline i externích 
volitelných profesionálních finišerů, jak od nás, 
tak i od předních výrobců oboru. Toto volitelné 
příslušenství je navrženo tak, aby splňovalo 
vaše požadavky: 

od středních po vysoké náklady;•	

složité dokumenty;•	

náročná prostředí.•	

Xerox Nuvera - programování 
flexibilní rychlosti - funkce, která 
vyjde vstříc vašim požadavkům
Funkce programování flexibilní rychlosti tisku 
stroje Xerox Nuvera vám umožňuje dočasně 
upgradovat váš stroj Xerox Nuvera EA a zvýšit 
rychlost tisku stroje tak, aby zvládl požadavek 
na tisk. Například, přeměňte váš stroj Xerox 
Nuvera 100 EA na model Xerox Nuvera 120 EA 
na dobu 30, 60 nebo 90 dnů. Na konci tohoto 
období můžete volitelně znovu upgradovat na 
dalších 30, 60 nebo 90 dní nebo navrátit váš 
tiskový systém na původní kapacitu. 

Pokud máte Upgradujete na

Xerox Nuvera 100 EA 
Produkční systém

Xerox Nuvera 120 
EA Produkční systém 
nebo Xerox Nuvera 
144 EA Produkční 
systém

Xerox Nuvera 120 EA 
Produkční systém

Xerox Nuvera 144 EA 
Produkční systém
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Dokončovací zpracování může vaše aplikace vyzdvihnout, nebo jim uškodit. 
Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám nabízí mnoho způsobů, 
jak zpracovat váš výstup – a vytvářet kvalitní, působivé aplikace přímo tam,  
kde potřebujete.

Dokončování vašich úloh s elegancí 

Naši partneři vám nabízejí ta 
nejlepší zařízení pro dokončovací 
zpracování v oboru 
Nabízíme vám volitelné příslušenství pro 
dokončovací zpracování, které potřebujete 
pro profesionální dokončení vašich úloh. 
Spojili jsme se s výrobci současných nejlepších 
dokončovacích zařízení a příslušenství, 
od zařízení pro tvorbu brožur, zařízení pro 
lepenou vazbu V2, přes prokladače, stohovače 
sešívačky, až po zařízení na kroužkovou vazbu 
a další. To zahrnuje výrobky od uznávaných 
lídrů odvětví, jako je zařízení pro děrování 
GBC Fusion Punch II, zařízení pro tvorbu 
brožur C.P. Bourg BDFx Booklet Maker 
s rovným hřbetem, zařízení pro tvorbu brožur 
Xerox SquareFold® a další.

Můžete si vybrat například 
z následujícího příslušenství: 
Profesionální multifunkční finišer 

pro prostředí se středními náklady, •	

 umožňuje stohování, sešívání, skládání •	
a tvorbu brožur V1.

Profesionální multifunkční finišer Plus 

 nabízí všechny výhody profesionálního •	
multifunkčního finišeru a navíc

děrování 2/4 otvorů pro šanony a •	

 prokládání barevných obálek s kapacitou •	
200 listů pro zvýšení hodnoty dokumentů 
za zlomek ceny barevného tisku.

Poznámka: Rozšířený modul pro velké 
formáty médií není zahrnutý v konfiguracích 
s profesionálním multifunkčním finišerem 
nebo profesionálním multifunkčním finišerem 
Plus a není s nimi kompatibilní. Tyto specifické 
konfigurace finišeru podporují pouze nenatírané 
archy. 

Jednotka základního finišeru 

pro prostředí produkčního tisku •	

nabízí sešívání a stohování až 3 000 listů •	

Jednotka základního finišeru Plus 

Nabízí všechny výhody základního finišeru 
a navíc: 

 příhodný boční výstup vám umožňuje •	
integrovat základní inline dokončovací 
zpracování s dalšími finišery; 

 spolu s jednotkou základního finišeru •	
podporuje samostatné dvojité finišery, které 
dokáží stohovat až 6 000 listů, a nabízí 
možnost vyprazdňování finišeru za provozu, 
čímž zajišťuje vyšší kapacitu tisku bez 
přerušení; 

 lze používat v tandemu, což vám umožňuje •	
dvě základní jednotky finišeru Plus pro ještě 
větší rozšíření kapacity. 

Jednotka základního finišeru  
– Direct Connect (BFM-DC)

Nabízí všechny výhody jednotky základního 
finišeru Plus a hladce s ním spolupracuje, 
a navíc přidává výhodu architektury Document 
Finishing Architecture (DFA), což je vaše brána 
k alternativním inline finišerům. Jednotka 
BFM-DC nabízí přímé připojení k finišerům 
s centrální registrací, jako je jako je jednotka 
pro páskou vázané knihy a manuály Xerox 
Tape Binder, zařízení C.P.Bourg (Watkiss) 
PowerSquare™ 200, CEM DocuConverter™ 
a další.
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Nejnovější doplňky pro možnosti 
in-line zpracování
Plockmatic Pro 30 Booklet Maker

Dokáže snadno vyprodukovat různé druhy •	
letáků v jednom nepřetržitém procesu.

Navrženo pro podporu produkčního tisku.•	

Zvládne zpracovat gramáže papíru od  •	
64 g/m2 do 250 g/m2 formátů A4, A3 
a SRA3.

Volitelná jednotka pro plochý hřbet srovná •	
hřbet u brožury V1 na vzhled vazby V2.

Volitelně lze přidat předtištěné přední •	
a zadní barevné desky pro vytvoření 
odolných a nepřehlédnutelných katalogů, 
uživatelských návodů, školicích příruček, 
apod.

Duplo DBM-5001

Pracuje in-line spolu se systémem Xerox •	
Nuvera 100/120/144 EA a umožňuje 
kompletní tisk na spadávku a vytváření 
široké škály aplikací na vyžádání.

Snadno ovladatelné díky nejmodernějšímu •	
shromažďovacímu systému, šicím hlavám 
Hohner, tlačítkem pro nastavení a tlačítkem 
pro přepojení.

Šicí hlavy Hohner pro vysokou zátěž zajišťují •	
nepřetržitou a spolehlivou produkci.

Čtyři možnosti šití vám umožňují •	
produkovat brožury se čtyřmi stranami 
na list.

Umožňuje velkou flexibilitu a pohodlí jak pro •	
objemné, tak i pro kratší zakázky či dotisky.

Dokáže zpracovat média gramáže  •	
od 80 - 300 g/m2 formátu 120 x 170 mm  
až 356 - 500 mm.

  

Multifunkční 
profesionální finišer 
Plus

Xerox® DS3500 
Stacker

GBC® 
eBinder 200™

Xerox® Tape Binder GBC® FusionPunch® II 
s odsazovacím stohovačem

C.P. Bourg BDFx 
Booklet Maker  
s Square Edge

Watkiss/
PowerSquare™ 200

Xerox® DB120-D 
Document Binder

Velkokapacitní 
zásobník 
Xerox® 
DS5000 

Plockmatic Pro 30 Booklet Maker 
(k dispozici pouze pro model 
100/120/144)

LaserMate® LM-15

C.P. Bourg Book Factory 
s ořezem CMT 330 3 Knife Trim

Duplo DBM-5001

Jednotka 
základního 
finišeru 

Jednotka 
základního finišeru 
Plus 

Jednotka 
základního finišeru 
– Direct Connect 
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Produktivita je pro dosažení dobré návratnosti investice do vašeho zařízení 
stěžejní. Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA, řízený RIP 
serverem FreeFlow®, vám nabízí vynikající kvalitu tisku a maximální potřebnou 
produktivitu. S tímto systémem se můžete těšit z vynikajících možností řízení 
úloh. Kromě toho nabízí flexibilitu a svobodu při práci v mnoha síťových 
prostředích a umožňuje tak vytváření aplikací zajišťujících růst společnosti 
na řadě zařízení. 

Produktivita: více práce za kratší dobu 

Co přináší RIP server FreeFlow®  
vaší společnosti 
RIP server FreeFlow® zvyšuje produktivitu  
a efektivnost vaší společnosti a především její 
profitabilitu mnoha způsoby, například: 

 souběžným příjmem/ripováním/tiskem úloh •	
pro efektivní produkci stovek malých úloh 
nebo úloh s personalizovanými daty s tisíci 
položek z databáze zákazníků;

 tiskem a opětovným tiskem na vyžádání •	
s jednoduchými ovládacími prvky pro náhled, 
úpravy, sazbu, zkušební tisk, přerušení, 
přeprogramování a přesměrování úloh;

 pokročilými nástroji pro zabezpečení •	
umožňujícími individuální nebo skupinová 
nastavení;

 odesílání úloh takřka odkudkoli, včetně •	
počítače, komerčních workflow publikačního 
tisku. Odesílání dat z mainframových systémů 
a architektur klient/server, XML/databází/
vstupu ve formátu ASCII nebo jednoduše 
z disků DVD, CD nebo dokonce přenosných 
zařízení s rozhraním USB. Odesílání úloh 
připravených k tisku do předem nastavených 
složek Hot Folder pro jednoduchý, 
automatický tisk;

 odesílání úloh připravených k tisku do •	
předem nastavených složek Hot Folder pro 
jednoduchý, automatický tisk.

 Automatizovaný report o úloze (job •	
ticketing) a přizpůsobená workflow pro úlohy 
prostřednictvím až 250 programovatelných 
front s minimálními zásahy obsluhy.

 Používejte knihovnu médií ke zvýšení •	
efektivního využití médií.

 Ušetřete na nákladech za školení a zvyšte •	
dobu provozu bez odstávek – známé rozhraní  
a workflow jsou přizpůsobeny novému 
přístupu „jediného školení“.

 Ideální pro prostředí publikačního (vysoká •	
kvalita tisku a rychlost) i transakčního tisku 
(pohotově zpracovává více datových toků).

Plynulé workflow: jednodušší pro 
vaši společnost, jednodušší pro vás 
Sada Xerox FreeFlow® Digital Workflow je 
navržena tak, aby vás jednoduše provedla 
všemi fázemi správy vašich úloh, od vytvoření 
po finální výstup. Tato sada volitelných řešení, 
integrující se do systému Xerox Nuvera® 
EA, vám umožňuje rozšířit, zautomatizovat 
a zjednodušit vaše stávající workflow a zvýšit 
tak produktivitu a vytěžit z vaší investice 
maximum.

Automatické udržování stavu 
spotřebního materiálu
S volbou automatického doplňování 
spotřebního materiálu umožňuje systém 
Xerox Nuvera® EA automaticky objednávat 
potřebný spotřební materiál, jakmile ho 
bude potřeba. Tato funkce může být součástí 
servisní smlouvy. Náš chytrý systém Xerox 
Nuvera EA je vybaven inteligencí, která 
umožňuje spočítat, kdy dojde k vytištění 
určitého počtu pixelů a potom odešle signál 
prostřednictvím vaší sítě do společnosti Xerox 
a provede objedávku nezbytně nutného 
spotřebního materiálu. My zajistíme, abyste 
měli k dispozici vše, co potřebujete, k udržení 
vašeho stroje v tisku, čímž dochází ke zvýšení 
vaší produktivity a pomáháme vám také 
zaměřit se na vaše důležité obchodní aktivity.
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Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EAQ s profesionálním RIP serverem FreeFlow®, integrovaným 
skenerem, rozšířenou hustotou rastru, dodatečným prokládáním, inline stohováním a šitím 

Volitelný doplněk FreeFlow® Funkce Co pro vás zajišťuje 

FreeFlow® Web Services Internetový portál s nepřetržitým provozem spojující 
vaši tiskárnu se zákazníky.

Vaši zákazníci mohou odkudkoli bezpečně odesílat nové 
zakázky a opětovně objednávat již existující po internetu 
(nebo intranetu). 

FreeFlow® Process Manager Automatizuje běžné pre-pressové činnosti vaší 
tiskárny.

Vedle bezdotykového workflow můžete zpracovat více úloh 
rychleji, s menšími náklady, a maximalizovat využití vašich 
tiskáren.

FreeFlow® Output Manager Automatizuje optimální rozložení tisku a plánování 
úloh.

Můžete automatizovat produkci vašich aplikací a zvýšit 
efektivitu.

FreeFlow® Makeready Optimalizuje procesy sestavování dokumentů  
a může spojit kopírovaný výstup s digitálním 
obsahem.

Připraví vstup rychleji k tisku a archivaci, usnadňuje  
uložení souborů ze zařízení.

FreeFlow® Variable Information Suite Rozšiřuje transakční nebo marketingové materiály 
o personalizaci a/nebo bezpečnostní prvky.

Dosáhněte rychlejší návratnosti investice s TransPromo 
materiály, zajistěte bezpečnosti vašich hodnotných 
dokumentů.

FreeFlow® Express to Print Intuitivní vizuální rozhraní zjednodušuje funkce job 
ticketing a pre-press a automatizace na základě 
šablon zjednodušuje nastavení úloh. 

Cenově efektivní zvýšení produktivity, i u obtížných úloh, 
jako je tisk vizitek, knih a příruček. 
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S produkčním systémem Xerox Nuvera® 100/120/144 EA můžete náš 
produkt přizpůsobit tak, aby vyhovoval vaší činnosti. Jelikož je flexibilní, 
modulární a přizpůsobitelný, nabízí mnoho možností. Například můžete zvolit 
systém Xerox Nuvera® EA se standardním RIP serverem FreeFlow® a poté přidat 
integrovaný skener a profesionální multifunkční finišer Plus. 

Konfigurace: nabídka všeho,  
co potřebujete 

Nebo můžete začít se systémem Xerox 
Nuvera® EA s profesionálním RIP serverem 
FreeFlow® a přidat:

 integrovaný skener, rozšířenou hustotu rastru, •	
dodatečné prokládání, inline stohování 
a sešívání 

 rozšířenou hustotu rastru, dodatečné •	
prokládání, inline stohování a sešívání, 
dokumentový vazač Xerox DB120-D 

 rozšířenou hustotu rastru, dodatečné •	
prokládání, dva velkokapacitní stohovací 
zásobníky DS5000, zařízení pro tvorbu brožur 
C.P. Bourg BDFx se SquareFold hřbetem

+

+ + + + +

++++++

or

or

orororor

or

or

1. Podávání a skenování 2. Tisk a zpracování 3. Prokládání 4. Dokončovací zpracování

Standardní jednotka pro 
podávání volných archů 
s integrovaným skenerem

Velkokapacitní  
podavač volných  
archů velkých formátů

Standardní 
jednotka pro 
podávání volných 
archů

1  Rozšířený modul pro velké formáty médií není zahrnutý v konfiguracích s profesionálním 
multifunkčním finišerem nebo profesionálním multifunkčním finišerem Plus a není s nimi 
kompatibilní.

2  Dostupné „dvojité“ kombinace finišerů (bez vyobrazení): 
(1) jednotka základního finišeru Plus a (1) jednotka základního finišeru 
(2) jednotka základního finišeru Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker
(1) jednotka základního finišeru Plus a (1) základní finišer-Direct Connect s ostatními in-line 
centrálně registrovanými zařízeními pro dokončující zpracování
(1) jednotka základního finišeru Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker

Velkokapacitní  
podavač volných  
archů velkých formátů

Standardní 
jednotka pro 
podávání 
volných archů

Produkční systém Xerox 
Nuvera® s rozšířeným 
modulem pro velké 
formáty médií

Velkokapacitní 
jednotka pro 
prokládání volných 
archů

Standardní 
jednotka pro 
prokládání 
volných archů

Jednotka 
základního 
finišeru Plus2

Jednotka 
základního 
finišeru2

Profesionální 
multifunkční 
finišer1

Profesionální 
multifunkční finišer 
Plus1

Jednotka základního 
finišeru – Direct 
Connect

Xerox DS3500

Finišery 
jiných 
výrobců 
s centrální 
registrací

Finišery 
jiných 
výrobců
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Každá příležitost pro novou aplikaci  
je i vaší příležitostí 

Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám usnadní přidat 
hodnotu a poskytnout vašim zákazníkům požadované výstupy, 
od transakčních a TransPromo aplikací, přes publikační tisk, po tisk knih 
a příruček a dalších materiálů. Získáte neomezené příležitosti pro vývoj 
a vytváření nových a rozšířených aplikací. Nabízí vysokou kvalitu tisku, rychlost 
a produktivitu, které jsou zapotřebí k co nejlepšímu zpracování každé aplikace. 

Dosáhněte lepší míry odezvy 
u transakčních dokumentů 
Jelikož systém Xerox Nuvera® EA současně 
nativně využívá širokou škálu běžných 
datových toků, dokáže jednoduše vytvářet 
všechny vaše transakční aplikace. Navíc 
můžete zvýšit míru odezvy těchto aplikací 
přidáním kvalitní grafiky řízené daty na účty 
a výpisy zákazníků. 

Zrychlete návratnost investice 
s TransPromo dokumenty 
S materiály TransPromo dosáhnete lepší 
návratnosti vaší investice. Systém Xerox 
Nuvera® EA vám umožňuje přeměnit 
standardní transakční aplikace v cenově 
efektivní prodejní nástroje – je snadné přidat 
do nich personalizovanou grafiku, reklamní 
nabídky a marketingový obsah. A ušetříte i na 
nákladech na tisk a poštovné. 

Rychlé a kvalitní aplikace 
publikačního tisku 
Systém Xerox Nuvera® EA dokáže rychle 
zpracovat aplikace publikačního tisku 
a přitom dosáhnout vysoké kvality tisku, 
kterou požadujete vy i vaši zákazníci. Ať 
již jde o sdělení pro tisíce čtenářů nebo 
personalizovaný bulletin, můžete aplikace 
produkovat rychle a efektivně – a překonat 
očekávání vašich zákazníků díky výjimečné 
kvalitě tisku. Můžete například: 

 personalizovat textový i grafický obsah, které •	
zaujmou pozornost a přidají vašim sdělením 
hodnotu, 

 vytvářet kvalitní výstup na média, který •	
zákazníkům poskytne konkurenční výhodu 
na jejich trzích – systém Xerox Nuvera® EA 
vám umožňuje vybírat z široké škály tiskových 
materiálů, takže můžete být kreativní. 

Jasná příležitost pro tisk knih 
Se zařízením Xerox Nuvera® EA jste dobře 
připraveni uspět při tisku knih a příruček – 
nabízíme ten správný obchodní model, správné 
nástroje pro řízení workflow a zkušenosti 
a správnou technologii pro zajištění vašeho 
úspěchu na rostoucím trhu digitálního tisku 
knih. Tento systém, který je vynikajícím 
doplňkem ofsetového tisku, vám umožňuje 
dosáhnout u publikací vzhledu, který autoři, 
vydavatelé a čtenáři požadují, diky vysoké 
kvalitě tisku a matnému povrchu podobnému 
ofsetovému tisku. 



Pro vše, co vaše podnikání vyžaduje 
Produkční systém Xerox Nuvera® 100/120/144 vám poskytuje 
možnosti pro růst podniku, které potřebujete k zajištění úspěchu, 
od kvality tisku, přes výkon, po produktivitu a dokončovací 
zpracování. Umožněte nám, abychom vám pomohli vytvořit 
systém, který splňuje veškeré vaše požadavky a nejen to.

www.xerox.cz
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