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Comparação de tamanhos de arquivo com a Correção LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste foi concluído em uma MFP Xerox® WorkCentre® 7855 e será 
semelhante em uma escala relativa com outros dispositivos de correção LL. 
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Atualização da 
Correção LL  
O que você pode esperar 
Foram manifestadas preocupações sobre alguns erros de criação nas 
Impressoras Multifuncionais Xerox® (MFPs) durante a digitalização. 
Esses erros não ocorrem ao usar documentos de escritório cotidianos para 
impressão, cópia, fax tradicional ou ao digitalizar para formatos não PD,F 
como TIFF, JPEG e XPS. É muito improvável de ocorrer o erro usando as 
configurações padrão de fábrica nos dispositivos. 

Nós confirmamos que os erros podem ocorrer sob uma série de condições 
limitadas. Eles ocorrem devido a uma abordagem específica do software 
que usamos em algumas de nossas MFPs ao digitalizar documentos 
saturados no formato PDF. Dada essa descoberta, embora incomum, 
desenvolvemos uma correção para eliminar essa abordagem do software 
de todas as MFPs Xerox afetadas. 

O que foi alterado? 

Não existem diferenças notáveis na operação de sua MFP Xerox® depois 
que a correção LL é instalada. As MFPs Xerox® continuarão usando a 
compactação padrão de mercado, porém sem a compactação mais 
agressiva do arquivo que pode resultar em substituição de caracteres. 
Portanto, os tamanhos de arquivo extremamente pequenos para texto 
não serão mais oferecidos. Haverá impacto mínimo em tamanhos de 
arquivo para documentos mistos e de foto. Todos esses documentos 
continuarão a ter uma compactação muito boa com tamanhos de 
arquivo que são competitivos no mercado, com base no teste da Xerox 
(consulte o gráfico à direita). 

Como assegurar que seu dispositivo tenha a correção 
instalada 

Para assegurar que a correção tenha sido carregada corretamente, 
verifique a versão do software da Controladora de rede da MFP. Se a 
correção foi instalada, o número da versão do software da Controladora 
de rede terminará com LL. Você pode verificar a versão imprimindo a 
página de configuração do dispositivo ou visitando a página da Web do 
relatório de Configuração dos Serviços de Internet do CentreWare  
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