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V
ystavovaným stro-

jem bude velkoformá-

tové zařízení Xerox 

IJP 2000, jež mimo jiné díky 

stacionárním tiskovým hla-

vám dokáže vytisknout kvalit-

ní barevný plakát za 5 sekund 

a  devítimetrový poutač za  mi-

nutu. Dále bude společnost Xe-

rox prezentovat tiskovou pro-

dukci produkčního tiskového 

stroje Xerox iGen 150. Stroj byl 

navržen a  postupně inovován 

tak, aby zákazníkům umožnil 

zvýšit produktivitu, snížit ná-

klady tisku a zvládnout výrobu 

více typů zakázek. 

Xerox IJP 2000

Xerox IJP 2000 znamená díky 

své rychlosti bez nadsázky pře-

lom v oboru velkoformátového 

tisku. Xerox vyvinutím tohoto 

stroje zareagoval na  to, že až 

dosud bylo v  případě větší za-

kázky na tisk velkých formátů 

obtížné skloubit kvalitu, efekti-

vitu a rychlost, protože digitál-

ní velkoformátové inkoustové 

tiskárny jsou pro tisk většího 

množství kusů příliš pomalé. 

Vysoké rychlosti tisku dosa-

huje IJP 2000 díky tomu, že 

na  rozdíl od  tradičních in-

koustových tiskáren, kde se 

tiskové hlavy pohybují nad 

médiem tam a  zpět, má staci-

onární tiskové hlavy umístěné 

v řadě přes celou šířku média, 

které se pohybuje konstantní 

rychlostí. To, že tiskové hlavy 

se vůbec nepohybují, přináší 

obrovské výhody. Vzhledem 

k  tomu, že se nemusí čekat, 

až se tisková hlava přesune 

do  pozice pro další průchod, 

je tisk ve  srovnání s  víceprů-

chodovou tiskárnou mnohem 

rychlejší. IJP 2000 dokáže tisk-

nout konstantní rychlostí 150 

milimetrů za  sekundu nebo 

potisknout celou řadu médií 

rychlostí až 420 m2 za  hodi-

nu. To znamená, že kvalitní 

barevný plakát vytiskne již 

za  5 sekund a  devítimetrové 

poutače za minutu. 

Velkoformátová tiskárna 

Xerox IJP 2000 bude k  vidění 

přímo na stánku Xeroxu (hala 

č. 4, sektor A, stánek č. 455). 

A  nejen k  vidění. O  rychlosti 

a  kvalitě tisku na  IJP 2000 se 

mohou návštěvníci veletrhu 

na  místě přesvědčit, a  to pro-

střednictvím vzorových výtis-

ků. Přinesou-li si tisková data, 

mohou si ze stánku Xeroxu od-

nést například vlastní plakát 

o šířce až 106 cm a o libovolné 

délce. 

Xerox iGen 150

Dále bude společnost Xerox 

prezentovat tiskovou produkci 

produkčního stroje Xerox iGen 

150. Ten bude prezentován 

prostřednictvím videosmyčky 

natočené v  reálných podmín-

kách českého zákazníka Xe-

roxu. Aby si návštěvníci veletr-

hu udělali přesnou představu 

o  skutečné produktivitě iGen 

150, bude Xerox na stánku pre-

zentovat hodinovou produkci 

několika tiskových aplikací 

tohoto stroje. Ten je vyvrchole-

ním více než deseti let vývoje 

revoluční technologie a  ino-

vací na  základě spolupráce se 

zákazníky společnosti Xerox. 

Hlavním cílem vývoje bylo 

zvýšení produktivity, snížení 

nákladů a  zvládnutí výroby 

více typů zakázek. 

Díky maximálnímu formátu 

média 364 × 660 mm si Xerox 

iGen 150 poradí s  tiskem no-

vých typů zakázek, jako např. 

A4 3up, desky A4 s  chlopněmi 

nebo obálku A4 na  šířku včet-

ně hřbetu a  technických okra-

jů. Běžné elektrofotografi cké 

stroje takový tisk neumožňují. 

Dalším benefi tem je vysoká 

produkční rychlost 8 250 archů 

A4 4/0 za hodinu. Archy o délce 

660 mm jsou tištěny rychlostí 

3 000 stran za hodinu. 

Hala 4, stánek 455

A
nejen to, ukáže řešení 

celého výrobního wor-

kfl ow v  polygrafi ckém 

provozu a to společně se svými 

spoluvystavovateli fi rmou Ci-

cero, Europapier a Formica CZ. 

Společný koncept 

těchto čtyř fi rem ukáže na jaký 

potiskovaný substrát a  na  ja-

kých digitálních produkčních 

strojích tisknout, jak správně 

a  jednoduše vyřešit výrobní 

workfl ow zakázek v  tiskovém 

provozu, jak automatizovat 

zpracování PDF včetně digitál-

ní archové montáže, detailní 

kontroly a  náhledu, jak efek-

tivně připravit variabilní data 

a  v  neposlední řadě na  jakých 

strojích potištěný substrát, 

resp. tiskový arch dále zpraco-

vat do fi nální podoby. 

Novinky Konica Minolta

Ze svých digitálních tiskových 

systémů představí Konica Mi-

nolta například stroj bizhub 

PRESS C1060, který je na  trhu 

jen několik týdnů a  je nástup-

cem velice úspěšné řady stro-

jů bizhub PRESS C7000. Tento 

model má mnoho inovativních 

technologií, které zpřesňují 

zpracování papíru na  vstupu 

do stroje i při samotném tisku 

a  tím zajišťují stabilní kvali-

tu výstupu. Mimo jiné bude 

na  tomto modelu k  vidění po-

tisk obálek díky speciální fi -

xační jednotce, která je na  to 

přizpůsobená.

Další horkou novinkou je 

stroj bizhub PRESS C1100, kte-

rý bude v ČR představen úplně 

poprvé. Současně  je to jedna 

z  prvních ofi ciálních ukázek 

v rámci celé Evropy vůbec. Ten-

to model je nástupcem vlajko-

vé lodi Konica Minolta, stroje 

bizhub PRESS C8000e, který 

přináší několik zásadních vy-

lepšení. Stroj nejenom zrychlil, 

ale svým provedením se pod-

statným způsobem zvýšila pro-

duktivita, kvalita a  především 

stabilita tisku. Oproti předcho-

zímu modelu až na  rychlost 

100 stran A4/min. Tuto rych-

lost nezpomaluje při potisku až 

do maximální gramáže papíru 

350 g/m2  a  to včetně duplexní-

ho tisku. Minimální gramáž 

klesla na 55 g/m2, což je výhod-

né především při potisku samo-

propisovacího papíru. Robustní 

konstrukce a produktivita stro-

je dovoluje opravdu vysoké na-

sazení, které může být až jeden 

milion výtisků měsíčně. S uve-

dením stroje byl uveden i nový 

RIP (Raster Image Processor) 

s označením IC-602. 

Z  velkoformátových zaří-

zení představí Konica Minolta 

stroj z  portfolia společnosti 

KIP a to model KIP C7800. Jed-

ná se o  nejrychlejší tonerový 

velkoformátový stroj na  trhu, 

který je schopný potisknout 

roli o šíři až 914 mm a to rych-

lostí až 390 m2/hodinu černo-

bíle a  325 m2/hodinu barevně. 

Pro svoje nízké provozní ná-

klady a  vysokou produktivitu 

je ideálním pomocníkem pro 

poskytovatele velkých objemů 

plakátů nebo čárové grafi ky. 

Výhodou je oproti klasickým 

inkjetovým technologiím také 

bezesporu stabilita výtisků jak 

na  světle, tak hlavně odolnost 

proti rozpíjení při kontaktu 

s vodou. 

Hala 4, 
stánek 449 v sektoru C

Celý koncept bude k  vidění 

na  ploše 100 m2 na  stánku 

s  označením 449 v  hale číslo 4 

v  sektoru C a  provede návštěv-

níky pomyslným tiskovým 

provozem od  výběru potisko-

vaného substrátu u společnosti 

Europapier, přes praktickou 

ukázku kontroly a  zpracování 

tiskových PDF souborů soft-

ware Enfocus a Printshop Mail, 

dále praktickými ukázkami in-

formačního systému MIS Cice-

ro L přizpůsobeného pro menší 

tiskové provozy od  společnos-

ti Cicero, přes tisk na  strojích 

Konica Minolta až po  fi nální 

zpracování na  dokončovacích 

strojích Duplo a  Multigraf 

od společnosti Formica CZ, kte-

ré jsou vhodnými doplňky k di-

gitálním produkčním strojům.
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T
echnologie HP Latex se 

na  trhu objevila v  roce 

2008 a od zahájení pro-

deje dosáhly tiskárny HP Latex 

úctyhodného počtu více než 

19 000 instalací. Význam praž-

ské premiéry zvyšuje i vyjádře-

ní společnosti HP. Ta označuje 

uvedení třetí generace tiská-

ren HP Latex za okamžik, kte-

rý svojí důležitostí překoná-

vá první předvedení latexové 

technologie v  roce 2008. Řada 

HP Latex 3XX je opravdový prů-

lom v potisku rolových materi-

álů. Tvoří ji tři modely – HP La-

tex 310, 330 a 360. 

Latexové inkousty

Všechny verze tiskárny vyu-

žívají nejnovější generaci la-

texových inkoustů i  některé 

inovace, které využívá úspěšný 

průmyslový model HP Latex 

3000. Konzistence barvy v  ce-

lém motivu je nyní u 95 % barev 

nižší než 2 delta E, tzn. nižší 

než okem rozeznatelný rozdíl. 

U  inkoustů se zvýšila mecha-

nická i  UV odolnost, která je 

nyní srovnatelná s  pravými 

hard solventními inkousty a je 

tedy vyšší než u  ostatních tis-

káren v  této cenové kategorii. 

Nižší teplota vytvrzovaní do-

voluje potiskovat i velmi tenká 

a na teplo citlivá média. Paleta 

médií potisknutelných touto 

ekologickou technologií se tak 

výrazně rozšířila. 

HP Latex 300

Nejnovější generace tiskáren 

HP Latex 300 výrazně snížila 

dobu potřebnou pro uvede-

ní stroje do  provozní teploty 

na cca 2 minuty, naopak rych-

lost tisku se výrazně zvýšila. 

V  průměru dosahuje HP La-

tex 300 o  30–50 % vyšší tiskové 

rychlosti než srovnatelné sol-

ventní technologie. 
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XEROX představí revolučně rychlý velkoformátový tisk

Workfl ow v polygrafi ckém provozuSvětová premiéra 
v Praze na Reklamě!

Inovace: Ani více než tři čtvrtě století po vynálezu xerografi e a registraci více než 62 tisíc patentů společnost Xerox nepolevuje a dál 
posiluje svou image předního technologického inovátora. Důkazem je i její expozice na letošním veletrhu Reklama-Polygraf 2014. 

Digitální tisk: Na českém trhu významný dodavatel produkčních tiskových strojů, 
společnost Konica Minolta, se na výstavě REKLAMA-POLYGRAF 2014 představí s tím 

opravdu nejlepším co ve svém portfoliu digitálních tiskových strojů má. Technologie: Třetí generaci latexových tis-
káren HP Latex 3XX uvidí odborná veřej-
nost poprvé na veletrhu Reklama–Polygraf 

na stánku společnosti HSW Signall. 

Xerox iGen 150. 

Konica Minolta bizhub PRESS C1100, 

bude v ČR představen úplně poprvé. 

HP Latex 300. 


