
Mecanismo de Impressão  

Mecanismo de impressão xerográfico com tecnologia de diodo 
emissor de luz

Requer 2 mecanismos para operação frente e verso.

 Tecnologia de fusão por flash - nenhum contato com o papel e 
pouco calor (mínimo) 

Suporta materiais para alimentação com e sem pinos

O empilhador interno é padrão em todos os mecanismos de 
impressão

Interface gráfica do usuário com tela de toque que oferece um 
ponto único de controle operador para linha de impressão

Alinhamento automático para configurações frente e verso, o que 
reduz o desperdício de material e aumenta a produtividade do 
operador

Velocidade de Impressão 

300 pol. por minuto (91,44 metros por minuto); pode ser alternado 
para 225 pol. e 194 pol. por minuto

654 ipm, 2 em 1, só frente em Carta ou 
1.308 ipm, 2 em 1, frente e verso em Carta

616 ipm, 2 em 1, só frente, A4 ou 
1.232 ipm, 2 em 1, frente e verso, A4

1.200 ipm, 3 em 1, só frente, 6 x 9 pol. ou 
2.400 ipm, 3 em 1, frente e verso, 6 x 9 pol,

1.309 ipm, 3 em 1, só frente, A5 ou 
2.618 ipm, 3 em 1, frente e verso, A5

Resolução de Impressão 

Entrada: 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi,  
1.200 x 600 dpi (disponível após o lançamento)

RIP: 240 x 240 dpi, 600 x 600 dpi,  
1.200 x 600 dpi (duplicação de bits)

Saída: 240 x 240 dpi, 600 x 600 dpi,  
1.200 x 600 dpi (duplicação de bits)

Área de Imagem 

Área de impressão
Para garantir uma boa qualidade de impressão, as imagens 
tonalizadas não devem ser colocadas na área de margem ou  
a 8,5 mm (1/3 pol.) de perfuração no comprimento da página.

A largura máxima de impressão é:

Com pinos: 18,5 pol. (469,9 mm)

Sem pinos:  19,5 pol. (495,3 mm) até 19,4 pol. garantido
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Ciclo de Serviço

Ciclo de Serviço Máximo: 8 milhões de pés por mês  
(2,4 milhões de metros por mês) ou 32 milhões de imagens 
(2 em 1, frente e verso, Carta) ou 30,8 milhões de imagens 
(2 em 1, frente e verso, A4)

Gramaturas de Papéis 

Papel comum 64–200 g/m² sem pinos 
Papel comum 60–160 g/m² com pinos 
Papel comum 40–200 g/m² sem pinos 
(disponível após o lançamento)

Tamanhos de Papel 

Com pinos:
• Largura: 6.5 pol. (165,1 mm)–19,5 pol (495,3 mm)
• Comprimento: 3 – 28 pol. (76,2 mm–711,2 mm)

O empilhador interno só é acessível com formulários contínuos 
alimentados por pinos, de caixas de material, em configuração 
"só frente".

Sem pinos:
• Largura: 8 pol. (203,2 mm)–19,5 pol (495,3 mm)
• Comprimento: 3 – 28 pol. (76,2 mm–711,2 mm)

O empilhador interno não é acessível para material de impressão 
sem pinos

Controladora 

Hardware: Processador duplo de 1.8 GHz ou superior

Software: Baseado em Windows XPeTM

Conectividade:  
•  Até 2 conexões de host por máquina  

- TCPIP: Ethernet Gigabit/100MBit (auto) 
- Canal S/370 (opcional)

Suporte a Fluxo de Dados

Nativo: Recursos IPDS (tipo 4) incluindo imagens compactadas

Opcional:
•  Xerox FreeFlow® DocuSP®: Suporta PostScript, PDF, PCL, TIFF 

e VIPP
•  VIP Emtex: Suporta LCDS/Metacode e AFPDS para IPDS

Opções 

Serviços de Digitalização: FreeFlow® 665 Scanner e FreeFlow® 
Makeready 6.0

Pré e Pós-processamento: Suporte para soluções externas de 
desenrolamento e de pós-processamento 

Workflow: Xerox FreeFlow® Digital Workflow Collection

Controle de Pré e Pós-processamento 
Print Line Bus (PLB): Arquitetura de comunicações patenteada 
para componentes de linha de impressão completa. Garante 
eficiência máxima do operador, com capacidade para fornecer 
o status de cada componente em linha na interface de "tela de 
toque" da máquina.

Gerenciamento de Linha de Impressão (PLM): 
•   Conecta cada dispositivo em uma linha de impressão por  

uma caixa de Print Line Bus (PLB)

•  Monitoramento de todos os dispositivos em uma linha de 
impressão através da interface de "tela de toque" da máquina

•  Até 10 interfaces PLB por linha de impressão

•  Permite combinar e casar vários dispositivos de pré ou pós 
impressão de outros fornecedores na mesma linha

Características Físicas (por máquina)

• Profundidade: 990 mm
• Largura: 2.990 mm
• Altura: 1.550 mm
• Peso: 1.960 kg

Configurações Suportadas:
• Em linha
•  Giro de 90 graus
•  Z paralelo
•  Multiplex (3 mecanismos) disponível após o lançamento

Requisitos Elétricos

Configuração de Baixa Tensão:
•  200/208/230V 67A, 50/60Hz sem transformador 
•   210/220/240V 67A, 50/60Hz com transformador 
•  Trifásico, mais aterramento, 4 fios
•  Unidade de ventilação – 208V 2,0A, bifásico  
•  Fonte de alimentação PLB – tomada de parede de 110VAC

Configuração de Alta Tensão: 
•  380/400/415V 35A, 50Hz/60Hz com transformador 
•   4 fios (10 mm² corte transversal), trifásico mais aterramento, 

nenhuma conexão neutra 
•  Disjuntor de parede recomendado: 40A
•  Unidade de ventilação – 220V/1,9A 50Hz – fase única  
•  Fonte de alimentação PLB – tomada de parede de 220VAC

Requisitos Ambientais

Temperatura: 160 ºC – 32 ºC

Umidade:  
• Faixa de Operação 15% UR – 85% UR 
• Recomendada 30% UR – 65% UR

Emissão de Calor:  71.133 BTU/hora (em funcionamento)  
5.026 BTU/hora (em modo de espera)   

Consumo de Energia
• Em Operação: Aproximadamente 23KVA
• Em Modo de espera: Aproximadamente 1,6KVA

Ruído de Saída (só frente, com pinos, caixa a caixa): 
Aproximadamente 70 dB (em funcionamento),  
55 dB (em modo de espera)   

Crie boas oportunidades comerciais
      com produtividade contínua.



Saída para 
acabamento 
em linha

Módulo de fusão por flash

Empilhador interno

Entrada do rolo  
de 50 pol.

Imagens xerográficas de LED

Alimentação com ou 
sem pinos

Toner de quatro 
quilos trocado 
instantaneamente

Unidade reveladora
Alimentação da caixa

Saída para acabamento em linha

Obtenha o melhor resultado com seus materiais.
A Xerox 650/1300 utiliza uma tecnologia de toner exclusiva, que permite o 
uso de fusão por flash em altas velocidades de impressão contínua. Como a 
fusão por flash não entra em contato com o papel, você pode imprimir em 
uma grande variedade de substratos, e garantirá manuseio confiável do papel 
e tempo mínimo de pré-aquecimento. Além disso, a possibilidade de dano ao 
material é mínima. Estes são alguns dos benefícios:
•   Você pode utilizar uma grande variedade de materiais de impressão, com 

ou sem pinos, de diversas gramaturas e espessuras.
•   Já que o papel recebe menos calor, a umidade apropriada do papel é mantida, 

evitando encolhimento, curvatura e produção de eletricidade estática.
•   Os componentes da linha de impressão trabalham de forma mais confiável, 

com menos atolamentos.

Seu trabalho final terá sempre a melhor qualidade.
A combinação exclusiva do toner de partículas finas com a tecnologia de 
fusão por flash sem contato com o papel permite que a Xerox 650/1300 
ofereça impressos com incrível nitidez. Você pode obter uma resolução de 
até 600 x 1200 dpi para gradações suaves, detalhes em sombras e destaques 
e texto nítido mesmo em fontes pequenas – tudo isso sem redução da 
velocidade de impressão.

Controle tudo com o exclusivo Gerenciamento de Linha de 
Impressão.
Com o Gerenciamento de Linha de Impressão de rápido acesso, será muito mais 
fácil sincronizar todos os seus dispositivos, monitorar toda a linha de impressão 
e integrar as etapas de pré e pós-produção – tudo de um só lugar. Os operadores 
podem visualizar e acessar status de cada componente da linha de impressão 
de forma rápida e eficiente e agir da forma adequada. O resultado é uma 
produtividade rápida e consistente, que ajudará no sucesso de seus negócios.

Saindo na frente para atender às necessidades de 
impressão do momento. 
Impressão sob demanda. Tiragens menores. Menor tempo-resposta. 
Atualmente, os clientes querem produzir mais em menos tempo, sem perder 
na qualidade. A boa notícia? A Xerox tem a solução de impressão: O Sistema 
de Alimentação Contínua Xerox 650/1300 oferece tudo isso a cada página, 
para que você possa se destacar da concorrência e fazer os seus negócios 
prosperarem. Seu incrível poder, velocidade e confiabilidade permitem que 
você sirva melhor a seus clientes a cada dia. 

Materiais transacionais/transpromocionais e mala direta. Este sistema 
facilita não só a produção de aplicações em grande volume e em tempo 
mínimo, mas também oferece uma qualidade que traz resultados a seus 
clientes. Por exemplo, índices de resposta incríveis, com a alta qualidade 
gráfica e o conteúdo direcionado a dados em contas e demonstrativos.Dê um 
passo à frente adicionando gráficos personalizados e conteúdo de marketing 
em aplicações transpromocionais. Implemente campanhas de ótimo custo-
benefício, com material de mala direta personalizado e direcionado.

Publicações, livros, livretos e manuais. Este sistema é ideal para aplicações 
de publicações, como livros e manuais. A nova tecnologia de impressão digital 
de alta velocidade e um workflow dinâmico farão com que você atinja a alta 
produtividade de que precisa. A fusão por flash e o toner de partículas finas 
produzem um trabalho com menos curvaturas ou encolhimentos, garantindo a 
aparência caprichada de offset que os leitores esperam. Além disso, uma ampla 
rede de impressão permite uma imposição flexível, para que você possa utilizar 
o material de forma mais eficiente e minimizar os custos.

Intensifique os seus negócios com um workflow dinâmico.
A Xerox FreeFlow® Digital Workflow Collection otimiza o seu investimento, 
acelerando, simplificando e aprimorando cada trabalho que você imprime. 
Conecte-se a seus clientes através de um site de vendas com funcionamento 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Reduza os custos a aumente a 
produtividade com a automação do workflow. A Xerox desenvolveu soluções 
de workflow específicas para aplicações de alimentação contínua, como 
impressão transacional e para publicações de produção. E a Controladora 
de Impressão FreeFlow® DocuSP® oferece o poder de processamento para 
produzir trabalhos de alta qualidade gráfica sem diminuir os tempos-resposta 
das aplicações.

Produza mais aplicações e ofereça tempos-resposta mais rápidos com a forte confiabilidade 
de que você precisa. A capacidade de produção de imagens monocromáticas inigualáveis 
e a inovadora tecnologia de fusão por flash garantem a você uma incrível flexibilidade de 
substratos e velocidades de saída de até 300 pés (90 metros) de papel por minuto. Você 
aumentará sua produtividade desde o primeiro dia.
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Qualidade alta, grandes volumes, 
      alta velocidade

para acelerar sua produtividade.
em monocromático

Refletor Lâmpada-flash

Emissão flash

Formulário

Toner

Fusão por flash

Gerenciamento de Linha de Impressão 
patenteado
Uma maneira eficiente de visualizar cada 
componente da linha de impressão na 
GUI da impressora, emitindo seu status e 
agindo de forma apropriada.

Impressão em frente e verso com dois mecanismos de impressão.




