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bedrijfscommunicatie met 
levendige, betrouwbare kleuren
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Betrouwbare, hoogwaardige 
kleuren van zakelijke kwaliteit 

De markt voor transactiedrukwerk en direct mail blijft groeien dankzij de 
stijgende vraag naar uiterst doelgerichte, gepersonaliseerde boodschappen 
waarmee men een optimale respons wil bereiken. Om aan deze vraag te 
kunnen voldoen, hebt u een flexibele en betrouwbare oplossing nodig die speciaal is 
afgestemd op kleinere oplagen. De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter is een slimme 
keus voor hoogwaardige kleuren van zakelijke kwaliteit, elke afdruk opnieuw.

De nieuwe Xerox® 8250-kleurenproductieprinter 
is een kosteneffectief en snel losbladsysteem 
dat is ontwikkeld om productiekleurkwaliteit te 
leveren op goedkoop ongecoat papier. Met dit 
systeem kunt u uw mogelijkheden uitbreiden 
en de uiteenlopende transpromotionele 
kleurendocumenten produceren die u nodig 
hebt om uw bedrijf naar een hoger plan te  
tillen. Dit kosteneffectieve, flexibele en 
efficiënte systeem is gemaakt om aan 

uw dagelijkse variabele afdrukbehoeften 
te voldoen. 

Het resultaat? Hoogwaardige full colour 
afdrukken met een 'wit-papier-in'-workflow die 
uw kosten verlaagt en uw flexibiliteit vergroot. 
Niet alleen profiteert u van gestroomlijnde 
transactionele workflows, u dringt ook 
verspillingen, knelpunten in processen en 
vertragingen terug. De Xerox® 

8250-kleurenproductieprinter is de slime keuze 
voor het uitbreiden naar nieuwe markten en 
toepassingen of bij het realiseren van  een 
redundantie oplossing. 
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Krachtige productiekleuren  
en gestroomlijnde workflows in  
een flexibel, productief systeem

Verhoog uw productiviteit 
Dit systeem is gebouwd op een beproefd 
platform met een traditie van betrouwbare 
digitale kleurenproductiesystemen. De Xerox® 
8250-kleurenproductieprinter, powered by 
Xerox® FreeFlow® Print Server, heeft een 
schaalbare, parallelle RIP-verwerking voor de 
meest veeleisende afdrukopdrachten met 
variabele gegevens en native ondersteuning 
voor IPDS-, PDF-, Adobe® PostScript®- en 
Xerox® VIPP®-gegevensstromen. 

Met de 8250-productieprinter ziet u de 
productiviteit stijgen dankzij de mogelijkheid 
om papier te laden/uit te nemen en toner en 
ontwikkelaar te vervangen tijdens het 
afdrukken. 'Dode' tijd wordt door 
synchronisatie van de bewerkingen vrijwel 
voorkomen. Systeeminstellingen (waaronder 
kleur- en beeld-naar-papierregistratie) en 
foutherstel brengen verspillingen en 
vertragingen tot een minimum terug.  Doordat 
er geen voorbedrukte offsetformulieren/-shells 
meer nodig zijn, vermindert u zowel kosten als 
verspillingen en dankzij de gestroomlijnde 
workflow bereikt u een efficiëntere 
productiviteit die gunstig is voor uw 
bedrijfsresultaten. 

Vergroot de flexibiliteit
Omdat de machine met losse vellen werkt, 
beschikt u over de flexibiliteit om 
transactiedocumenten, direct mail en andere 
producten met uiteenlopende kenmerken te 
vervaardigen. U kunt zonder onderbreking 
opdrachten inplannen en afdrukken op 
verschillende gewone papiersoorten. In uw 
omgeving met een mix van apparaten kunt u 
opdrachten zelfs over meerdere machines 
verdelen met de superieure 
kleurbeheerprogramma's van de 8250 die de 
uitvoer van de profileringsfunctie van elke 
andere printer kunnen nabootsen. Bovendien 
is de 8250 een betrouwbare oplossing voor 
herdrukken, dagelijkse transactiedocumenten 
en opdrachten met een kleine oplage. 

Stap naadloos over
De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter levert 
een afdrukkwaliteit die vergelijkbaar is met die 
van voorbedrukte offset-shells, dus u kunt uw 
werk gemakkelijk en efficiënt migreren naar 
een 'wit-papier-in'-workflow, die minder 
verspilling oplevert. Ongeacht het soort 
gegevensstromen waarmee u werkt, kan Xerox 
u helpen deze rechtstreeks over te zetten naar 
de 8250-productieprinter. Xerox en onze 
vertrouwde partners zorgen voor een 
gemakkelijke overstap naar dit systeem, 
zonder de hoofdpijn en zorgen waarmee  
de integratie van nieuwe systemen gepaard 
kan gaan. 

Optimaliseer de kwaliteit  
van kleur 
Geavanceerd kleurbeheer vormt de kern van 
onze digitale kleurenproductietechnologie. 
Met de Xerox® 8250-kleurenproductieprinter 
kunt u er zeker van zijn dat de kleuren precies 
en zuiver zijn. Het systeem is voorzien van 
procesbesturingen en kleurbeheer-
programma's die voor een consistente en 
voorspelbare kleurkwaliteit zorgen, pagina na 
pagina, dag in dag uit, van machine tot 
machine en zelfs van stad tot stad. 

Vanaf het eerste vel krijgt u de kwaliteit die u 
nodig hebt, met minder verspilling en 
betrouwbaarder afdrukken. De gepatenteerde 
realtime-detectie en -correctie van strepen 
haalt strepen weg voordat ze zich voordoen en 
zorgt voor gelijkmatige tonen. U produceert 
meer veelsoortige kleine opdrachten met 
precieze beeld-naar-papierregistratie zonder 
dat u bij elke wisseling van het papierformaat 
kostbare tijd verliest. 

Zorg voor gemoedsrust 
Xerox is sinds lange tijd een van de 
marktleiders op het gebied van service en 
ondersteuning om uw bedrijf een grotere 
beschikbaarheid van de machines, een hogere 
productiviteit en meer rendement te bieden. 
De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter is 
gebouwd op een beproefd platform dat 
kosteneffectieve kwaliteit voor digitaal 
kleurendrukwerk met variabele  
gegevens levert. 

De slimme keus voor dagelijkse 
zakelijke kleuren van hoge 
kwaliteit. 
De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter is de 
perfecte oplossing voor uw dagelijkse 
transactionele, transpromotionele en direct 
mail drukwerk. Nu kunt u van variabele 
gegevens in zwart-wit of steunkleuren 
overstappen op levendige vierkleuren druk- en 
printwerk zonder uw budget te overschrijden. 
Deze machine vormt een perfecte aanvulling 
op uw afdrukwerkzaamheden en kan een echt 
werkpaard voor kleinere opdrachten zijn, maar 
ook worden ingezet als herdruk- of 
redundantieoplossing voor opdrachten met 
een krappe deadline. Het gebruik van 
voorbedrukte shells wordt overbodig, 
waardoor u efficiënter kunt werken dan bij  
het overdrukken met zwart-wit, en de machine 
levert hoogwaardige kleuren van zakelijke 
kwaliteit, die extra (attentie)waarde 
toevoegen aan de documenten die u afdrukt. 

De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter 
is de perfecte oplossing voor uw dagelijkse 
transpromotie- en directmail-drukwerk.
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De Xerox® 8250-kleurenproductieprinter in het kort 

Hoge afdruksnelheid
• 8.250 A4 4/0 afdrukken in volledige 

proceskleuren per uur (137,5 per minuut)
• 4.500 A3 4/0 afdrukken per uur  

(75 per minuut)

Flexibiliteit in papierformaten
• Ongecoat papier van 60–220 g/m2 
• Formaten van 178 mm x 178 mm tot  

364 mm x 572 mm

In- en uitleg met hoge capaciteit 
• Configureerbaar met meerdere 

invoermodules en uitlegtafels voor de 
verwerking van grote volumes

• Optionele rolinvoer/Lasermax Roll System® 
SheetFeeder™ levert tot 50.000 vel extra 
per rol (op basis van A4; 75 g/m2)

Superieure afdrukkwaliteit 
• Afdrukresolutie van 2400 x 2400 dpi
• Lijnraster tot 110 lpi

Geavanceerd kleurbeheer 
• Automatisch kleurbeheerprogramma 

maakt gebruik van profilering en kalibratie 
voor herhaalbare, consistente kwaliteit

• Detectie van strepen voorkomt defecten 
voordat het eerste vel wordt afgedrukt

• Automatische beeld-naar-papiercorrectie 
verhoogt de productiviteit

Perfecte inline afwerking voor  
de toepassingen die u het  
meest gebruikt 
• Xerox-productie-uitlegtafels
• CEM DocuConverter™
• Katernen maken met C.P. Bourg® 

Document Finisher (BDFEx), C.P. Bourg 
Booklet Maker (BMEx) of Duplo DBM-
5001 Inline Booklet Maker

• Multigraf Stacker
• Inbinden met Xerox® Book Factory
• Vlak openvallende binding met GBC® 

FusionPunch II™
• Rillen, snijden en perforeren met Rollem 

JetSlit System

Betrouwbaarheid met Xerox® 
FreeFlow® Print Server
• Naadloze interoperabiliteit met 

FreeFlow Product Suite voor 
geoptimaliseerde workflows
–  Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5, 

TIFF, FRF
–  AFP/IPDS
–  Xerox® VIPP®, PPML, Optimised 

PostScript, Optimised PDF voor VDP   

www.xerox.com
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