De PostScript-controller voor de ComColor X-Jet

Adobe® PostScript® 3™
Om de PostScript-gegevens die gemaakt zijn met een DTP-programma
te printen, stellen wij een RIP-systeem ter beschikking dat gebruik maakt
van Adobe ® PostScript ® 3TM (optioneel). Dankzij een krachtige processor
gebeurt het verwerken en opslaan van gegevens zeer snel. Het systeem
wordt geleverd met 139 lettertypen en kan ook commercieel verkrijgbare
PS-lettertypen verwerken. Met het krachtige Adobe ® PostScript ® 3TM print
u zelfs de meest complexe documenten op de nauwkeurigste manier.

Verschillende
printtaken
Deze functie is een belangrijk hulpmiddel voor
uw gepersonaliseerde marketingactiviteiten.
Selecteer uw mailinggegevens en print zo
bijvoorbeeld gepersonaliseerde brieven en
uitnodigingen.
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Er zijn twee optionele systemen beschikbaar:
ComColorExpress IS950C & IS1000C

Processor

IS950C

IS1000C

Intel® Pentium® G850
2.9 GHz

Intel Xeon® E3-1275
3.4 GHz

500 GB

500 GB

2 GB

8 GB

Harde schijf
Geheugen

IPv4/IPv6/IPSec

Netwerkverbinding

PostScript3, PDF, PCL/PCL XL,
TIFF, PPML, Subset Finishing

Taal

Formulieren printen
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Archieffunctie
De archieffunctie vereenvoudigt
taken die regelmatig opnieuw
moeten worden geprint.
Sla de printtaken als RIP-bestand op
in het archief en print ze vervolgens
direct vanuit taakbeheer.
Zo hoeft u de printgegevens niet
opnieuw te versturen of te verwerken.
Voor nog meer gemak kunt u
uw taken herindelen, blanco pagina’s toevoegen en zelfs verschillende
archieftaken combineren.

Gepersonaliseerde wachtrij
Vergroot de efficientie van uw printopdrachten met het gepersonaliseerde
wachtrij-systeem van uw printer!
De taken die u gelijktijdig naar de
printer stuurt komen in een wachtrij
terecht en kunnen later worden
geprint.
U creëert uw wachtrijen aan de hand
van uw gebruiksgewoontes, met
afdrukinstellingen die geschikt zijn
voor iedere situatie.
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Met de functie ‘formulieren printen’ kunt u briefhoofden, bedrijfslogo’s
en andere elementen opslaan om ze later weer in een formulier te
gebruiken: ideaal voor officiële communicatie, nieuwsbrieven of andere
toepassingen die een vast format vereisen.
Deze functie kan eindeloos worden uitgebreid door eenvoudig variabelen
die geschikt zijn voor allerlei soorten printtaken toe te voegen.
Het is ook praktisch, aangezien het mogelijk is dubbelzijdig te printen met
verschillende formats aan de voor- en achterzijde van het vel.

Andere speciale functies
• Compatibel met Macintosh
• Selectie lades (alleen beschikbaar met specifieke instellingen)
• Hotfolder (drag and drop)
• Afdrukken naar FTP-server
• Beheer van colorimetrische profielen
• Verdeelfunctie

RISO, ComColor, ComColorExpress en FORCEJET zijn gedeponeerde merk- en handelsnamen van RISO KAGAKU CORPORATION.
Alle andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
In Nederland op FSC-papier en CO2 neutraal gedrukt.
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