
Agora, pode criar booklets impressos até à 
margem nas Xerox® Colour C75 e J75. 
O módulo Xerox® 2-Knife Trimmer, acerta o 
topo e o fundo da folha e foi desenhado para 
trabalhar em conjunto com o módulo 
Xerox® SquareFold® Trimmer. Esta solução 
inline produz booklets planos, com aspecto 
profi ssional e impressos até às margens, 
utilizando relativamente pouco espaço e 
sendo perfeita para um vasto leque de 
aplicações a pedido.

Xerox® 2-Knife Trimmer
Produza rapidamente booklets, manuais e 
relatórios com aspecto profi ssional, com uma 
solução de fi nalização inline.

Características
• Proporciona um acerto para impressão até à margem dos booklets 

com lombada quadrada criados no Finalizador Booklet Maker 
Finisher com módulo SquareFold (and Face) Trimmer

• Solução inline que reduz ao mínimo a intervenção do operador e 
assegura a integridade do booklet 

• Funciona a partir de uma interface única (sem necessidade de DFA) 

• Produz booklets até 25 folhas de 80 g/m2

• Não afecta a produtividade nem a funcionalidade do booklet 
maker, nem tem impacto na comunicação entre o sistema de 
criação de booklet e a impressora

• Design fi ável e robusto

• As dimensões do corte de acerto podem ser ajustadas rapidamente 
e com precisão

• Opção de acerto asimétrico 

• Produz booklets até 5 mm de espessura

Vantagens
• Permite obter um aspecto profi ssional acertando as três faces do 

booklet (quer a lombada seja ou não quadrada)  

• Visor digital fácil de usar para programar os trabalhos

• Pode armazenar em memória até 10 programações de trabalhos 

• Desenhado para tiragens de grande produção sem necessidade de 
intervenção do operador 

• Proporciona uma ergonomia melhorada – os booklets fi nalizados 
saem à altura da cintura, o que elimina a necessidade do operador 
se dobrar para retirar os trabalhos

Xerox® 2-Knife Trimmer
Breve Descrição
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Requisitos de alimentação
• 120–230 V 

• 50 Hz ou 60 Hz

• 100/110/120/127V 60 Hz

Dimensões
• Largura: 1 500 mm

Profundidade: 700 mm
Altura: 1 200 mm
Altura da entrada: 320 mm
Altura da saída: 730 mm

Peso
• 235 kg

Tipos de Papel
• Com revestimento e sem revestimento

Gramagens de Papel
• 64 g/m2–300 g/m2

Gramagem das Capas
• 120 g/m2–300 g/m2

Dimensão do Papel (min/máx)
• Mínimo: A4 SEF 210 mm x 279 mm

• Máximo: 330* mm x 457 mm
*dimensão máxima fi nalizada: 320 mm 

Capacidade de Acerto (min/máx)
• Booklet com 5–20 folhas (até 80 faces com 

imagem) de 90 g/m2

• Booklet com 5–25 folhas (até 100 faces 
com imagem) de 80 g/m2

Dimensões do Corte 
• 2–35 mm

• incrementos de 0,1 mm

Xerox® 2-Knife Trimmer para as Xerox® Colour C75 e J75 

www.xerox.com

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX and Design® e SquareFold® são marcas comerciais da Xerox 
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. 08/13  BR7028  CHENA150 C75FS-01ZA

Xerox® Colour J75 Press

Xerox® Colour C75 Press

TITLE: X_26254_C75FS-01ZA   LANGUAGE: Portuguese   DATE: 8 August 2013 2:35 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  2 of 2


