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Najvyšší stupeň 
automatizácie

Tohtoročná veľmi úspešná európska premiéra technológie Xerox IridesseTM Production 
Press, na májovom veľtrhu Reklama Polygraf Obaly, vzbudila zaslúžený záujem u odborníkov 
i verejnosti, a zahájila víťazné ťaženie vo svete polygrafie i obalov. Od jesene pozornosť 
púta navyše s ďalšími benefitmi v podobe predlženého formátu či širokého využitia novo 
zakomponovanej bielej farby.

Xerox IridesseTM Production Press prináša zákazníkom 
mnohé benefity, ktoré obvykle u niektorých štandardných 
digitálnych strojov chýbajú. Šesťfarebný tlačový stroj 
s kombináciou štvorfarebnej tlače s dvoma špeciálnymi 
tonermi v jednom tlačovom priechode, ponúka najvyšší 
stupeň automatizácie tlačového procesu s unikátnymi 
metalickými tlačovými efektmi. Ohromnou výhodou 
novej technológie je, že v porovnaní s aktuálnou ponukou 
na trhu, pri ktorej, pokiaľ klient potrebuje vytlačiť ozdobné 
dekoratívne prvky, je nutné  použiť i niekoľko rôznych 
zariadení, Xerox Iridesse CMYK farby vytlačí spolu 
s metalickou zlatou, striebornou či čírym tonerom v jednom 
priechode. Metalické tonery môžu byť používané samostatne, 
alebo môžu slúžiť ako vrstvy pod alebo nad CMYK, čím 
vzniknú unikátne iridescentné odtiene. Pre účely vytvorenia 
špeciálnej textúry či rozmeru sa potom môže dodať i vrstva 
priehľadného toneru.

Počas 80 rokov sa zmenil Xerox  
i požiadavky trhu

Xerox je spoločnosť s veľkou tradíciou. Vždy dokázala 
reagovať na potreby trhu a nie je tomu inak ani v rámci vývoja 
tejto unikátnej produkčnej tlačovej technológie digitálneho 
charakteru. Čas výroby zákaziek sa v tlačiarňach skracuje 
a od dodávateľov sú vyvíjané mnohé ďalšie tlaky (na cenu, 
flexibilitu, znižovanie nákladov). S týmito trendmi digitálna 
tlač korešponduje veľmi dobre a navyše prináša svojim 
užívateľom i rad ďalších benefitov. Vďaka ľahkej príprave 
dát, tlače či rýchlej zmeny zákazky, digitálna tlač dokáže 
„bojovať“ i s nedostatkom pracovných síl. Nová verzia 
technológie Xerox Iridesse dokáže vďaka plnej automatizácii 
výrobných a administratívnych procesov významne zvýšiť 
produktivitu tlače. A vďaka novým typom tlačových aplikácií, 
predovšetkým v podobe nových typov vizuálnych efektov 
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metalického charakteru, rozširuje pre tlačiareň aj ponuku 
nových obchodných príležitostí. Iridesse je vhodný nielen 
na polygrafickú produkciu, ale dá sa na ňom realizovať 
i rad skladačkových obalov, predovšetkým tie s pridanou 
hodnotou. Nech už ide o obaly darčekové, promočné 
či personalizované, všetky svojím prémiovým vzhľadom 
akoby posúvali vnímanie obalu (a s ním, samozrejme, 
spojeného produktu) do kvalitatívne vyššej úrovne. 
Iridesse sa rovnako vďaka mimoriadnej úrovni integrovanej 
automatizácie a inteligencii zaraďuje vo svojej kategórii k 
najproduktívnejším digitálnym tlačovým strojom na trhu. 
Dokáže tlačiť na materiály značne rozdielnych plošných 
hmotností (52 - 400 g/m2) a vo formáte A4 tlačí rýchlosťou 
až 120 archov/min, bez ohľadu na gramáž. 

Súčasné požiadavky trhu - CMYK 
Doba, kedy CMYK digitálne stroje boli vrcholom HITECH, 

sa zdá byť už za nami. Dnešný zákazník chce digitálom buď 
doplniť a rozšíriť svoje technologické tlačové možnosti, alebo 
si ho dokonca kupuje ako hlavné produkčné zariadenie. Nech 
už je dôvod akýkoľvek, chce predovšetkým osloviť širšiu 
cieľovú skupinu spotrebiteľov. A aby ich mohol osloviť, je 
potrebné mať stroj s benefitmi, s ktorými je schopný pokryť 
čo najširší tlačový gamut. Tejto požiadavke šesťfarebný 
Irridese úplne zodpovedá. A od tohtoročnej jesene ponúka 
dokonca ešte širšie produkčné možnosti. Horúcou  novinkou 
je biela farba. Štyri tlačové agregáty sú štandardne osadené 
farbami C, M, Y a K, dve ďalšie sa dajú použiť pre tlač 
zlatej, striebornej, najnovšie i bielej a laku v mnohých 
konfiguráciách. Biely pigment sa vyznačuje i extrémne 
vysokou denzitou. S bielou farbou sa dajú podľa potreby 
realizovať i jedna alebo dve vrstvy na jeden priechod.  Rôzne 
kombinácie umožňujú na rôznych substrátoch i špeciálne 
tlačové efekty (FLX), medzi ktoré môžu patriť napr. obrazy 
v kombinácii bielych a metalických vrstiev či vytváranie 
iridiscentných tónov. 

Dá sa predpokladať, že zákazníkov na mnohých aplikáciách 
zaujme i najnovší typ formátu. Od októbra tohto roka Irridese 
potlačí i predlžený formát 330 x 1 200 mm. Do vzdialenosti 
729 mm je možné na jeden priechod dokonca potláčať aj 
obojstranne (Autoduplex).

Prémiová kvalita tlače s Ultra HD rozlíšením
Vďaka Ultra HD rozlíšeniu nie je pre stroj prekážkou 

tlačiť i veľmi jemné ostré linky, text či plynulé prechody. 
V porovnaní s predchádzajúcou kvalitou, nový Iridesse 
dosahuje lepšie (až 4-krát) výsledky i vďaka vyššiemu 
rozlíšeniu na RIP, ktoré je aktuálne 1 200 x 1 200 dpi,  
10 bitov/pixel (pôvodne 600 x 600 dpi, 8 bitov/pixel). Tlačové 
rozlíšenie je 2 400 x 2 400 dpi pri 1bit/pixel. Absolútna 
presnosť prináša rozlíšenie v spojení s vysokou kvalitou 
toneru (veľkosť zrna menšieho ako 4,7µm). Dotykom po tlači 
nie je možné zaznamenať ani typický vystúpený reliéf, ktorý 
je inak pre elektrografiu obvyklý. V prípade post produkcie 
je pri potlačených archoch veľmi dobrá spracovateľnosť, a to 
vrátane vytvárania liniek ohybu (bigovanie) či dvojstranného 
orezu. Najnovšia verzia Irridese nemá len pridanú bielu 
farbu a predlžený formát, ale i rozšírené automatické 
funkcie. Pomocou týchto funkcií nie je problémom nastaviť 
predozadnú sútlač či nastaviť homogenitu tlačovej farby. 
Aby bola densita všade úplne rovnaká, dochádza na stroji 
k jej premeriavaniu nie len naprieč, ale na celej ploche. 
Štandardom je i ACQS, teda linearizácia a kalibrácia 
z tlačového serveru Efi. Nočnou morou operátora sú 
zaseknuté papiere v celej produkčnej dĺžke stroja, pri menej 
sofistikovane vybavených strojoch, nezostáva v tomto prípade 
nič iné len ich postupne vybrať z rôznych častí stroja. Irridese 
túto nepríjemnosť rieši Asistenciou. Na displeji sa ukážu 
miesta nevyhnutného vybratia. Po odstránení papiera z 
týchto priestorov sa zavrú kryty a zvyšné papiere stroj vyloží 
na vykladač (stacker) automaticky.  Hneď potom je možné 
pokračovať v zákazke. Užitočným riešením je i realizácia 
chladenia a vyrovnania archu. Jednou z negatívnych stránok 
digitálnej tlače sú nežiaduce deformácie, ku ktorým občas 
dochádza  pri vykladaní ešte teplých potlačených papierov. 
Fixácia farby prebieha i pri Xeroxe pri vyššej teplote (170o C), 
nasleduje však za ňou nielen chladenie, ale následne 
i vyrovnávanie archu, ktoré eliminuje prípadné vlnenie papiera.

Jednoduchší je i servis. Pri väčších strojoch Xerox dodáva 
aj skrinku s náhradnými dielmi a zaškoľuje operátora tak, 
aby bol schopný najbežnejšie substitúcie dielov urobiť sám. 
Vlastný servis potom spoločnosť zabezpečuje do 24 hodín. 
Obsluha stroja určite pri príprave tlačovej úlohy ocení, 
že súčasťou RIPu je plná verzia Acrobatu PRO s nástrojmi 
Enfocus PitStop pre úpravu tlačových dát.
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