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Rozšiřování vaší firmy není 
jednoduché. Není to tak? 
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Vždy tomu tak bylo. Bavme se však o tom, jak to usnadnit. 
Každodenně čelíte stále silnějšímu tlaku, abyste nabídli více – více složitých 
úloh, více řešení s vysokou hodnotou, a to vše s kratší dobou dodání. Když toho 
dosáhnete, růst vaší firmy není tak složitý, jak se vám vždy zdálo.  
Že je jednodušší to říct, než to provést? Teď už ne. 

S barevnou produkční tiskárnou Xerox® J75 je dodání zakázky vašim 
zákazníkům snazší než kdy dřív. Automatizuje skvělý barevný tisk. 
Podporuje tisk na média s vysokou gramáží plnou rychlostí. Poskytuje 
škálovatelná řešení podavačů a finišeru, která produkují řadu aplikací 
s vysokou hodnotou. A nabízí výkon a flexibilitu workflow, čímž se 

všechny tyto možnosti integrují s vaším ofsetovým tiskem a doplňují 
stávající workflow. 

Pokud je vaše firma připravena růst, barevná produkční tiskárna  
Xerox® J75 představuje výkonné řešení, na které jste čekali.



3

Odpovědi na některé 
zásadní otázky

Chcete vytvářet více aplikací s vysokou hodnotou – takových, které 
generují návratnost investice požadovanou vámi i vašimi zákazníky? 
Žádají rychlejší dobu dodání? Migrujete od požadavků zákazníků na 
jednodušší barevný tisk k složitějším úlohám, kde jsou kriticky důležité 
kalibrované barvy? Od stávajících aplikací k digitálním?

Obvykle se nic z toho neslučuje. Dříve tomu bylo tak, že jste 
zákazníkovi nabídli buď rychlé dodání, nebo dobrou kvalitu, nebo 
konkurenceschopnou cenu. Snad by si mohli vybrat dva z těchto 
požadavků. Ale tři? Ani náhodou. 

Nyní máme na tyto otázky odpověď. Je to vaše odpověď na 
produktivnější řešení tisku a silnější obchodní možnosti. Tou odpovědí 
je barevná produkční tiskárna Xerox® J75. 

 

Více – provozu bez odstávek, produktivity,  
doplňků a příležitostí
Proč si pořídit barevnou produkční tiskárnu Xerox® J75? Protože 
vám – a vašim zákazníkům – nabízí víc. Více druhů úloh, které jsou 
žádanější. Více druhů médií, na která lze tisknout plnou rychlostí, 
a která vystupují jako hotové aplikace s nadstandardní cenou. Vyšší 
produktivitu a spolehlivost, které přispívají k vyššímu zisku. A více 
příležitostí, protože se pro širší škálu zákazníků stanete preferovaným 
partnerem. 

A v případě barevné produkční tiskárny Xerox® J75 rovněž platí, že 
méně je více. Získáte špičkové řešení digitálního produkčního tisku 
s menšími rozměry. 

Hlavní součást flexibilnějšího řešení

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 je středem kompletního 
řešení digitálního tisku navrženého ve všech směrech tak, aby vám 
poskytovalo vyšší produktivitu a ziskovost. Řešení J75 integruje vše, co 
potřebujete, abyste mohli úspěšně vstoupit na trh digitálního tisku.

Unikátní média, která rozšiřují vaše možnosti. Řešení pro řízení 
workflow, která zjednodušují vaše procesy. A služby rozvoje podnikání, 
které vám pomáhají nacházet příležitosti a vybudovat silnější 
společnost. 

Je snadné začít. Rychle se stanete mistry. 

Jedním z nejvýznamnějších rysů je snadná obsluha, takže každý 
pracovník může rychle vytěžit z ohromných možností tiskárny 
maximum. Výsledkem je, že můžete strávit více času činnostmi, které 
přispívají růstu vaší firmy. 

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 byla navržena s ohledem na 
flexibilitu – vyvážené správné řešení pro vstup do světa digitálního 
tisku nebo rozšíření vaší zákaznické základny, pozoruhodný výkon 
a snadná obsluha přímo na zařízení a prostředky pro rozvoj vaší firmy 
při nízkých nákladech pro zachování konkurenceschopnosti. 

. 

Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí výraznou 
všestrannost v kompaktním provedení – s vyváženým 
výkonem pro vybudování silnější společnosti se schopností 
omezení nákladů.
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Automaticky lepší barevný tisk 

Uvnitř barevné produkční tiskárny Xerox® J75 najdete inline 
spektrofotometr. Jde o skutečné neuronové centrum tiskárny Xerox® 
J75, které poskytuje možnosti našich nástrojů pro správu barev 
v sadě Automated Colour Quality Suite (ACQS) zlepšujících barevnou 
stabilitu, přesnost a opakovatelnost. A díky spektrofotometru, který 
se strategicky nachází v dráze média, postupy jako kalibrace barev 
a tvorba cílových profilů automaticky zjednodušují workflow, čímž 
vzrůstá vaše produktivita – a zlepšují se zisky.

Automatizovaná kalibrace pro konzistentně 
špičkový barevný výstup
Inline spektrofotometr ACQS automatizuje kritický prvek správy 
barev – kalibraci tiskárny. Lze ho nastavit na automatický provoz 
dle časového plánu, což eliminuje potenciální problém, kdy 
zaneprázdněná obsluha zapomene provést kalibraci – zcela ve stylu 
„hands free”. Umožňuje snadno zajistit konzistenci pro více směn 
a různé pracovníky obsluhy – už není třeba odhadovat.

Automatizovaná kalibrace:

 Eliminuje chyby v důsledku lidských chyb nebo nesprávného •	
zavedení při ruční kalibraci – nebo při jejím neprovedení. Nedochází 
k samostatnému podávání kalibračních tabulek.

 Redukuje neproduktivní čas tiskárny a napomáhá rychlejší době •	
dodání zakázky.

 Lze ji naplánovat na automatické provádění na hranicích následující •	
úlohy po určeném počtu hodin nebo vytištěných stránek.

 Redukuje barevné odchylky v důsledku zapomenuté kalibrace nebo •	
kalibrace mimo časový plán kvůli pracovnímu vytížení. (Pouze 
kontroler FreeFlow®.)

 Provádí automatickou kalibrace vyvážení bílé (spektrofotometru) pro •	
zajištění přesných výsledků vracených senzorem.

Jak dobrou správou barev disponujete? A jak důležité to je pro růst vaší 
společnosti? Když potřebujete sladit firemní barvy s průmyslovými barevnými 
normami, automatická správa barev představuje zásadní funkci. 

Pokročilá tvorba cílových profilů pro zlepšení 
přesnosti barev
Pokročilá tvorba cílových profilů vytváří špičkový uživatelský cílový 
profil v souladu s ICC pro aplikace kriticky náročné na barvy, jako jsou 
fotografie a directmail, které vyžadují vysokou míru přesnosti barev 
a současně příjemný vzhled – to vše pouhým stisknutím tlačítka.

Pokročilá tvorba cílových profilů:

 Proces nátisku a schvalování ještě nikdy nebyl jednodušší. Sladění •	
barev se záměrem designéra, obvykle na první pokus. 

 Dosažení lepší konzistence barev na více tiskárnách i na jedné •	
tiskárně v průběhu času.

 Poskytuje špičkovou přesnost barev dle průmyslových barevných •	
norem jako GRACoL® a ISO.

 Výsledkem jsou lepší neutrální odstíny, detaily v tmavých a světlých •	
plochách a tisk fotografií.

S kalibrací je dosaženo 
vyšší konzistence, nikoli 
však nezbytně i vyšší 
přesnosti. 
Ruční nebo automa-
tizovaná kalibrace 
vám především 
pomůže dosahovat 
předvídatelnějších 
barevných výstupů.

Typické přístupy  
k barevnému tisku

Xerox® ACQS

Den 2

Den 1

Zajistěte stabilitu 
i přesnost vaší tiskárny 
Xerox®. 
Díky automatizované 
kalibraci a tvorbě 
profilů v tiskárně 
dokážete lépe sladit 
schválené nátisky 
a dříve vytištěné úlohy.

Absence běžné správy 
barev může znamenat 
sázku do loterie. 
S odchylkami ve 
zkušenostech obsluhy, 
materiálech a environmen-
tálních faktorech se kvalita 
tiskového výstupu snadno 
odklonit od optimálních 
výsledků..
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Společnost Xerox je hrdá na skutečnost, že poskytuje technologii 
automatizované správy barev, která je špičkou ve svém oboru, pro 
nabídku našich digitálních tiskových zařízení. Ve spojení s barevnou 
produkční tiskárnou Xerox® J75 nabízí sada nejlepších technologií 
a služeb pro správu barev Xerox® Confident Colour lepší barevný tisk 
a výstup, který snáze prodáte. Sada Xerox® Confident Colour vám 
může pomoci uspokojit vaše zákazníky, zpracovat více zakázek, snížit 
náklady a podpořit růst vaší společnosti prostřednictvím znalostí 
v oblasti poradenství, nástrojů pro rozvoj podnikání nebo řešení na 
zakázku.

Konzistentně špičkový tiskový výstup  
– na každém výtisku
Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 dosahuje vyšší kvality 
tisku, která uspokojí i nejnáročnější zákazníky díky inovativní sadě 
volitelných doplňků – navržených pro dosažení výjimečného tisku, 
přesnosti a opakovatelnosti. Je uznávaná díky vynikající kvalitě barev 
s certifikací Fogra a rovněž licenci PANTONE® pro kalibraci přímých 
barev dle systému kalibrace přímých barev dle PANTONE® MATCHING 
SYSTEM, PANTONE GoeTM a PANTONE PLUS.

Dokonalá přesnost
Partnerství s předními jmény v odvětví, jako CGS 
ORIS a CMI, vám umožní mít jistotu, že vaše 
výstupy ofsetového i digitálního tisku spolu  
budou bez problémů fungovat a poskytnou 
přesně zkalibrované, výjimečné barvy.

Technologie CGS ORIS a CMI poskytují vysoce 
kvalitní, přesnou a opakovatelnou reprodukci 
barev na jedné i více tiskárnách. S jediným 
řešením můžete přesně spravovat barvy na 
různých technologiích, včetně digitálních barevných tiskáren, tiskáren 
na nekonečný papír a ofsetových litografických tiskáren – na každé 
úloze, každý den a každý rok.

Ve spojení s nástroji CMI a CGS ORIS může sada Xerox® Confident 
Colour zlepšit produktivitu prostřednictvím rozdělování zátěže úloh 
s více typy médií, jako jsou knihy s ofsetem tištěnými obálkami 
a digitálně tištěným vnitřkem dokumentu, výrazně snížit chyby 
výstupu a množství odpadu, zkrátit doby schválení a zlepšit doby 
dodání a poskytují předpověditelný a opakovatelný barevný výstup 
pro zlepšení vaší pověsti v oblasti kvality. Konečný součet těchto 
výhod bezprostředně pozitivně ovlivní váš celkový hospodářský 
výsledek, protože výkon sady Xerox® Confident Colour používáte 
k udržení stávajících klientů a přilákání nových.

Xerox® MatchAssure
MatchAssure je cílené řešení správy barev navržené pro sladění firemních barev nebo průmyslových barevných norem na více barevných 
produkčních zařízeních Xerox®. Řešení MatchAssure – optimalizované pro vaše workflow využívající zařízení Xerox® – nabízí rychlou 
a jednoduchou tvorbu profilů, nevyžaduje speciální odborné znalosti a minimalizuje dopad na vaši výrobu. Výsledné profily vám pomáhají 
dosahovat lepší konzistence na celém parku vašich digitálních tiskových zařízení Xerox®. A to znamená více všeho, na čem záleží – kvality, 
zákazníků a podílu na trhu.

Buďte si naprosto jistí  
– se sadou Confident Colour
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Funkce, které zajišťují produktivitu, 
kvalitu a spolehlivost

1   Uživatelské rozhraní: Uživatelské 
rozhraní poskytuje rychlý a jednoduchý 
přístup ke skenování, kopírování, účtování 
a integrovaným aplikacím, jako například 
mobilní tisk.

2   Velkokapacitní podavač pro velké 
formáty: Pro rozměrnější média zvolte 
jeden nebo dva velké zásobníky médií, 
každý s kapacitou 2 000 listů natíraných 
nebo matných médií.   
Spolehlivý pohyb médií zabraňuje 
chybnému zavedení. Tento podavač 
produkční třídy disponuje čtyřmi ventilátory, 
pokročilým systémem válečků a systémem 
středové registrace (vyobrazený). Je nabízen 
v konfiguracích s jedním nebo dvěma 
zásobníky.

3   Doplňování toneru za provozu: Poskytuje 
delší dobu tisku a vyšší produktivitu. 
Dvě vyměnitelné tonerové kazety SMart 
Kit® minimalizují výměny a maximalizují 
produktivitu.  
Vyměnitelné sady SMart Kit pro toner, 
zobrazovací válce, fixační jednotku 
a nádobu na odpadní toner prodlužují dobu 
tisku bez odstávek.

4   Soutisk přední a zadní strany: Kontaktní 
obrazový snímač nabízí nastavení pro 
dosažení soutisku přední a zadní strany 
v rozmezí ±1 mm.

5   Kvalita tisku: Rozlišení 2400 × 2400 dpi.  
Samočisticí sestava corotronu nabízí 
zvýšení produktivity a zlepšení kvality 
tisku. Naše technologie tonerů Xerox® EA 
(Emulsion Aggregation) s nízkou teplotou 
fixace využívá chemicky pěstované, malé 
a konzistentní částečky, které dosahují lepší 
kvality tisku s menším množstvím toneru. 

6    Dráha média: Rovná, jednoduchá dráha 
média zvyšuje spolehlivost.

7   Tři standardní zásobníky médií: Společně 
s manuálním podavačem pojmou 1900 listů 
papíru.
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Překvapivé množství volitelného příslušenství, bezkonkurenční 
produktivita a automatizace. 

Ať jste v oboru digitálního barevného tisku nováčkem nebo 
rozšiřujete své aktuální možnosti, barevná produkční tiskárna 
Xerox® J75 nabízí funkce, které vám umožní přijímat stále více 
i těch nejnáročnějších zakázek od vašich zákazníků a vytvářet je 
s výjimečnou kvalitou a vyšší ziskovostí.

Podívejte se pozorněji a uvidíte, že barevná produkční tiskárna 
Xerox® J75 je do poslední součástky navržena pro spolehlivý výkon, 
výjimečnou podporu médií a kvalitu, která potěší vaše zákazníky.

8   Skener: Podavač předloh podporuje 
předlohy ve formátech od 8,5” × 11” (A4) do 
11” × 17” (A3). Automatické oboustranné 
skenování v rozlišení 600 × 600 dpi 
při rychlosti až 200 obrazů za minutu 
a kopírování v rozlišení až 2 400 × 2 400 
dpi při rychlostech až 76 stran za minutu 
prostřednictvím automatického duplexního 
podavače předloh.

 9   Inteligentní zařízení na rovnání papíru: 
Dosáhnete výjimečné produktivity finišerů, 
protože toto zařízení se dvěma válci, které se 
nachází za fixační jednotkou, zajišťuje, aby 
vystupující média byla rovná. „Inteligentní” 
zařízení na rovnání papíru integrované do 
dráhy média zohledňuje stranu, pokrytí 
tonerem a vlhkost a aplikuje na média 
optimální tlak pro zajištění co nejrovnějšího 
výstupu. 

Inteligentní fixační jednotka: Přiřaďte 
vyhrazený formát média fixační jednotce. 
Tiskárna inteligentně detekuje neshodu 
nastavení úlohy a fixační jednotky, čímž 
minimalizuje množství odpadu a ušetří čas.

  Inline spektrofotometr: Integrovaný 
spektrofotometr v dráze média 
automatizuje funkce jako kalibrace 
a tvorba cílových profilů. 

12   Volitelné finišery: Produkujte aplikace 
generující vyšší zisky, včetně natíraných 
médií inline se sadou volitelných 
finišerů. Standardní finišer s volitelným 
zařízením na skládání papíru, standardní 
finišer se zařízením na tvorbu brožur 
s volitelným zařízením na skládání papíru, 
řezačka SquareFold®, děrovačka GBC® 
AdvancedPunch a velkokapacitní výstupní 
zásobník.

13   Řezačka SquareFold: Připojte standardní 
finišer se zařízením na tvorbu brožur 
a zvyšte všestrannost a možnosti výstupu. 
Tento volitelný modul umožňuje ořez přední 
hrany a rovnání hřbetu vazby. Výsledkem 
jsou kvalitnější brožury a prospekty.



8

Funkce, které posunou  
vaši společnost vpřed

S přesunem k vyšším měsíčním objemům tisku a médiím s vyšší gramáží vás 
barevná produkční tiskárna Xerox® J75 udrží v čele oboru. Tisk úloh na média 
s gramáží až 300 g/m2 rozšiřuje vaši kreativitu, aniž by se snížila produktivita. 
Udělejte více práce za kratší dobu díky maximální rychlosti tisku s vynikající 
kvalitou.

Používejte média s vysokou gramáží a dodržte 
i krátké termíny
Není pochyb, že média s vysokou gramáží zanechají působivý 
dojem u aplikací od vizitek po prospekty. Barevná produkční tiskárna 
Xerox® J75 nabízí automatické zdokonalování médií vysoké gramáže 
až do 300 g/m2 a poskytuje vyšší produktivitu a flexibilitu pro 
zpracování náročných úloh bez manuálních zásahů. Tiskne ve stejné 
špičkové kvalitě na média s vyšší i nižší gramáží, takže máte jistotu, 
že výtisky vypadají tak, jak chcete. 

Vyšší spolehlivost s podporou Remote Services
Podpora Remote Services zvyšuje spolehlivost, provoz bez odstávek 
a produktivitu – tím nám usnadní pomáhat vám posilovat vaši 
společnost. Podpora Remote Services integruje systémy a nástroje 
a kombinuje je s velmi zkušenými týmy podpory společnosti Xerox. 
Tím je zajištěno proaktivní řešení problémů a důkladné nezbytné 
znalosti vašich potřeb. Remote Services: 

 Přenos dat o zařízení pro účely preventivní údržby, předpovídání •	
poruch zařízení a zkrácení doby nápravy problémů.

 Monitorování úrovní spotřebního materiálu (jako toner) a jejich •	
automatické doplňování šetří čas a zajišťuje, abyste měli k dispozici 
vše, co potřebujete pro tisk.

Automatické odečítání stavů počítadel šetří čas a zlepšuje přesnost.•	

Jednou z našich specialit jsou speciální média
Abyste plně využili výjimečné podpory médií barevné produkční 
tiskárny Xerox® J75 nabízí společnost Xerox speciální média pro širokou 
škálu uživatelských aplikací, jako jsou syntetická média Premium Never 
Tear, média DocuMagnet a další. A díky speciálním médiím Xerox® 
můžete vlít nový život do stávajících aplikací nebo rozšířit vaši nabídku. 

Přidávání kreativního, personalizovaného obsahu na speciální média 
s vysokou gramáží představuje nepřekonatelnou kombinaci, která 
vytváří typ aplikací s vysokou hodnotou, poskytující návratnost 
investice, kterou vaši zákazníci očekávají.

Řízení jakosti a úspora času se sadou nástrojů 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
Úlohy, které požadují vaši zákazníci, vyžadují vynikající soutisk 
a registraci. A barevná produkční tiskárna Xerox® J75 nabízí 
výjimečnou kontrolu nad oběma těmito parametry díky sadě nástrojů 
Simple Image Quality Adjustment. Tento výkon však není na úkor 
jednoduchosti. Sada nástrojů SIQA vám poskytuje automatizované 
řízení registrace zaručující, že úlohy vašich zákazníků splní i ty 
nejpřísnější normy. Proces korekce SMILE v sadě SIQA vám umožňuje 
upravit stejnoměrnou densitu a dosáhnout tak přesných barev na 
celém výtisku i na každé stránce. 

Pokročilé skenování rozšiřuje vaše možnosti
Skener v barevné produkční tiskárně Xerox® J75 vám nabízí nové 
způsoby tvorby a spolupráce. Volitelné funkce skenování, jako 
skenování do e-mailu, poskytují vašim zákazníkům okamžitý 
přístup k digitálním nátiskům. Můžete také snadno vyzvednout 
papírovou kopii přímo ze zařízení nebo vytvářet brožury za pár 
minut. Automatické oboustranné skenování v rozlišení 600 × 600 
dpi a kopírování rychlostí 76 str./min. a v rozlišení 2400 × 2400 dpi 
poskytuje vynikající barvy bez námahy – to vše rychlostí až  
200 str./min. Poradí si dokonce i s většími médii až do formátu  
11” × 17”, takže ušetříte čas i námahu vynaložené na vícenásobné 
skenování rozměrného dokumentu či obrázku.
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Znásobte vaši produktivitu a zisk

Kromě vynikající produktivity, kterou nabízí barevná produkční tiskárna 
Xerox® J75, nabízíme řadu řešení umožňujících produkovat úlohy s nejvyšší 
hodnotou a dosahovat nejvyššího zisku. 

Aplikace pro zvýšení produktivity zajistí 
bezkonkurenční efektivitu
Nabízíme softwarová řešení FreeFlow®, která zvýší vaše možnosti 
ihned po pořízení a integrují se do vašeho workflow bez ohledu na 
to, který tiskový kontroler používáte. Jsou dodávána s analytickou 
podporou, abyste mohli začít s jejich používáním, a pomáhají vám 
pomocí šablon k okamžitému použití pro vaše aplikace. Konečně máte 
k dispozici nástroje a školení, které vám pomohou uspět – bez čekání.

 1   VI on the Fly – všestranné šablony a workflow pro výrobu 
personalizovaných vizitek, pohlednic a plakátů.

 2   Set Up and Go – zjednodušená příprava úlohy a šablony pro 
sazbu pro vytváření kalendářů, brožur a dalších materiálů.

 3   One Touch – automatizovaná workflow připravená pro výrobu 
pohlednic, vizitek, brožur a kalendářů.

 4   Book It! – automatizace předtiskové přípravy vyvinutá konkrétně 
pro zjednodušení výroby knih.

Úlohy s vyšší hodnotou prostřednictvím  
personalizace
Jednou z věcí nesporně zvyšujících hodnotu aplikací, které poskytujete 
vašim zákazníkům a které oni poskytují svým zákazníkům, je 
personalizace. Velké množství nabídek, počínaje našimi vlastními 
produkty Xerox® Variable Information Suite a XMPie® a konče řadou 
řešení našich obchodních partnerů, vám poskytne jednoznačný 
náskok na trhu se stále rostoucí konkurencí. Ať již jste na trhu 
personalizovaného tisku nováčkem nebo ostříleným profesionálem, 
nabízíme vám způsob, jak produkovat cokoli, od jednoduché 
personalizace jména po marketingové kampaně ve více médiích 
zaměřené na návratnost investice.

Personalizované úlohy vyniknou v záplavě jiných dokumentů, lépe 
upoutají pozornost, zvyšují míru odezvy a zapamatování informací 
a nabízejí vyšší zisky pro organizaci, která je používá, i pro partnera, 
který je vyrábí. Ofsetový tisk to nedokáže. A stejně tak ani mnohá 
konkurenční řešení digitálního barevného tisku. Pokud vy to dokážete, 
získáte velký náskok, který pomůže rozvoji vašeho podnikání. 
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Možnosti podávání a dokončovacího 
zpracování, které rostou s vaší firmou 

Produktivita od začátku do konce. Barevná produkční tiskárna Xerox® J75 
vám nabízí všechny možnosti, které potřebujete, abyste vyráběli cokoli,  
od prospektů na natíraných médiích po bulletiny, prezentace, directmailové 
zásilky nebo brožury – a získali tak spokojené, věrné zákazníky. A to vše 
můžete vyrábět s produktivitou, která dokáže zlepšit váš celkový hospodářský 
výsledek a podpořit růst vaší společnosti. 

Podavače a finišery

1 2 3 4 5

1   Velkokapacitní podavač pro velké formáty: Přidává kapacitu 
a rovněž až dvě další místa výběru médií pro rozměrná média 
s vysokou gramáží a aplikace s vysokou hodnotou. Je k dispozici 
v konfiguracích s jedním nebo dvěma zásobníky.

2   Děrovačka GBC® AdvancedPunch: Umožňuje vytvářet 
profesionálně svázané dokumenty přímo ve vaší společnosti 
sloučením tisku, děrování a kompletování do jediného kroku.

3   Velkokapacitní výstupní zásobník*: Stohování 5 000 listů  
pro velké objemy tisku.

4   Standardní finišer a finišer se zařízením na tvorbu brožur: 
Tento finišer umožňuje tvorbu brožur z natíraných médií, 
prospektů a dokumentů s dvojitým skladem pro zasílání poštou 
a rovněž stohování, sešívání a děrování. Rovněž obsahuje 
vstupní zásobník vkladače. Ještě větší všestrannosti lze 
dosáhnout rozšířením tohoto finišeru o volitelné zařízení pro 
trojitý sklad, sklad ve tvaru „Z” a sklad médií formátu tabloid  
do tvaru „Z”.

5   Řezačka Xerox® SquareFold®: Rozšiřuje výkon standardního 
finišeru se zařízením na tvorbu brožur o velmi žádané funkce, 
jako plochý hřbet a ořez přední hrany při vytváření brožur.

Díky široké nabídce volitelného příslušenství je dodání dokonalého vzhledu jakékoli kreativní myšlence tak snadné.

Sort and 
Collate

dloF-irTgnidloF Z-Fold Face
Trim

Tabloid
Z-Fold

Square
Fold

Hole Punch telkooBgnilpatS

* Vyžaduje modul rozhraní.

Třídění 
a kompletování

Sešívání Děrování Brožury Skládání Sklad 
ve tvaru Z

Trojitý 
sklad

Z-sklad 
formátu 
Tabloid

Čelní 
ořez

Plochý 
hřbet
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Kontroler Xerox® EX, 
Powered by Fiery®*

* Podstavec je volitelné 

příslušenství

Kontroler Xerox® FreeFlow®

Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Podporováno kontrolery Xerox® FreeFlow® a Xerox® EX.

Software s workflow pro barevný tisk
Každý kontroler je navržen tak, aby splňoval konkrétní sadu 
požadavků workflow a aplikací. Při výběru nejvhodnějšího 
kontroleru vám pomůže místní zástupce společnosti Xerox.

Kontrolery, které zvládnou více práce  
s jednodušším workflow

Nabízíme výběr z kontrolerů, takže si s jistotou vyberete takový, který je 
vhodný pro vaše workflow. Všechny vám zpřístupní řadu nástrojů pro barevný 
tisk, řízení workflow, rychlost zpracování a sofistikované řízení správy barev. 

Adobe PDF Print 
Engine – neboli 
APPE – je zlatým 
standardem při 
zpracování PDF. 
Vytváří soubory 
PDF, které vaší 
provozovnou projdou 
s minimálními zásahy. 
Už žádné problémy 
s průhledností. Už 
žádné problémy při 
kalibraci barev. Místo 
toho dosáhnete 
rychlejšího dodání. 
Přesnější výsledky – 
a více vracejících se 
zákazníků.

A A
Před

Podpora průhlednosti

Po

Před

Popisky přímých barev

Po

PANTONE 158



Technické údaje barevné produkční tiskárny Xerox® J75
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Podrobnosti o možnosti přidání barevného tisku pro vaše firemní materiály získáte 
u vašeho obchodního zástupce společnosti Xerox.

Rozlišení
Tisk/kopírování: 2400 x 2400 dpi •
Skenování: 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400,   •
600 × 600
Řádkové rastry: bodový rastr 600, 300, 200,   •
150 dpi, řádkový rastr 200 lpi, stochastický rastr

Technologie 
Automatic Colour Quality Suite (ACQS)  •
Možnost doplňování během tisku •
Pokročilá technologie registrace pro přesnější  •
ovládání
Profily registrace uživatelských médií •
Sada nástrojů Simplified Image Quality  •
Adjustment (SIQA)
Toner Xerox • ® EA s nízkou teplotou fixace
Vyměnitelné díly SMart Kit • ® pro toner, válce, fixační 
jednotku, nádobu na odpadní toner, svorky
Aktivní rovnání médií s vysokou gramáží •

Vybrané certifikace barevného/
grafického tisku

Certifikace Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM,  •
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print 
Engine 

Integrovaný skener
Barevný skener •
Jednoprůchodové oboustranné skenování •
Volitelné skenování na různé výstupy •
Kapacita 250 listů •
Až 200 obr./min (barevně i černobíle) •
Předlohy formátu až 11“ × 17“ (A3) s gramáží od  •
38 g/m2 do 200 g/m2

Automatický duplexní podavač předloh (DADF) •

Produktivita/rychlosti tisku
Pracovní zátěž: 450 000 •
A4 – 76 str./min., 8,5” × 11” – 75 str./min.   •
(64 – 300 g/m2)
A3 / 11” × 17” – 39 str./min. (64 – 300 g/m • 2)
SRA3 / 12” × 18” – 35 str./min. (64 – 300 g/m • 2)

Flexibilita/gramáže médií
Interní zásobníky 1-3: každý po 550 listech,   •
matná média 64 – 220 g/m; natíraná média  
106 – 220 g/m2

Manuální podavač: 250 listů, matná média   •
64 – 300 g/m2;  
natíraná média 106 – 300 g/m2

Natíraná média, média s vyšší gramáží, průhledné  •
fólie, média DocuMagnet, štítky, rozřazovače; 
natíraná média ze všech zásobníků

Formáty/rozměry médií
Maximální formát média ze všech zásobníků:   •
13” × 19,2” / SRA3 / 330 mm × 488 mm
Maximální potištěná oblast: 12,72 × 18,9” /   •
323 mm × 480 mm
Maximální kopírovaná oblast: 11,6 × 16,8” /   •
297 mm × 432 mm
Minimální formát média ze zásobníků 1–3:   •
5,5 × 7,2” / 140 mm × 182 mm
Minimální formát média z manuálního podavače:  •
4 × 5,6” / 100 mm × 148 mm
Minimální formát média z velkokapacitního  •
podavače pro velké formáty: 7,2” × 10” / B5 /  
176 mm × 250 mm

Kapacita a podpora médií
1900 listů až do formátu 13” × 19” / SRA3  •
standardně prostřednictvím tří interních zásobníků 
a manuálního podavače
Maximální kapacita médií: 5 900 listů formátu   •
13” × 19,2”
SRA3 pomocí standardních zásobníků a dvou  •
velkokapacitních podavačů pro velké formáty 
(volitelně)
Automatický oboustranný tisk na natíraná i matná  •
média 300 g/m2 (doporučen velkokapacitní 
podavač pro velké formáty)

Volitelné příslušenství 
Velkokapacitní podavač pro velké formáty •

matná média 64 – 300 g/m – 2

natíraná média 106 – 300 g/m – 2

7,25” × 10,5” / 184 mm × 267 mm /  –
B5 až 13” × 19,2” / SRA3 / 330 mm × 488 mm
Modul s jedním nebo dvěma zásobníky:   –
2 000 listů nebo 4 000 listů
Zahrnuta podpora médií malých formátů 2-OHCF –

GBC • ® AdvancedPunch
Konfigurace děrování dostupné pro formáty A4   –
a 8,5” × 11”

Standardní finišer  •
Horní zásobník s kapacitou 500 listů, stohovací  –
zásobník s kapacitou 3 000 listů
Děrování a sešívání ve více pozicích –
Sešívání, natíraná a matná média, až 100 listů –
Vkladač s kapacitou 200 listů pro předtištěná  –
média a média s tiskem na spadávku
Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad   –
ve tvaru „Z” 

Finišer se zařízením na tvorbu brožur •
Všechny funkce standardního finišeru –
Natírané i matné brožury s dvojitým skladem  –
nebo vazbou V1
Až 25 listů (100stránková brožura) –
Volitelné zařízení pro trojitý sklad a sklad   –
ve tvaru „Z”

Řezačka SquareFold • ®

Kapacita až 25 listů –
Ořez čelní hrany v rozmezí 2 až 20 mm v krocích  –
po 0,1 mm
Natíraná i matná média s gramáží 64 – 300 g/m – 2

Velkokapacitní výstupní zásobník  •
Horní zásobník s kapacitou 500 listů –
4” × 5,6” / 102 mm × 142 mm až 13” × 19,2” /  –
SRA3
Hlavní zásobník s kapacitou 5 000 listů. –
7,2” × 10,5” / 182 mm × 257 mm až 13” × 19,2”/  –
SRA3

Výběr tiskových kontrolerů
Kontroler Xerox • ® FreeFlow®

Kontroler Xerox • ® EX, Powered by Fiery®

Napájení
Tiskárna: 200 – 240 VAC, 50/60 Hz •
Volitelné příslušenství: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz •

Rozměry tiskárny
Výška: 1372 mm •
Šířka: 1714 mm •
Hloubka: 777 mm •

Barevná produkční tiskárna 
Xerox® J75 je certifikovaná 
organizací Fogra


