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Uma única solução de grandes 
formatos a cores que faz tudo: 
impressão, cópia e digitalização.

A Impressora Multifunções de Grandes Formatos Xerox® 7142 oferece 
flexibilidade, produtividade e qualidade. Também permite workflows a preto e 
branco e a cores. O conjunto de utilitários de produtividade FreeFlow® Accxes® 
permite realizar uma vasta gama de workflows de grandes formatos ao mesmo 
tempo que oferece uma produtividade de qualidade comprovada. Imprima até 1440 
x 2880 dpi e copie e digitalize até 600 dpi.

1   Impressora de Grandes 
Formatos Xerox 7142

2   Solução de Digitalização 
de Grandes Formatos 
Xerox 7740

3   Interface de Utilizador em 
ecrã táctil 
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A Impressora Multifunções de Grandes Formatos Xerox 7142 integra 
tecnologia de Grandes Formatos Xerox de qualidade comprovada numa 
única solução multifunções.
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Reabastecimento de tinta CMYK fácil,  
imediato e limpo.

Obtenha a solução de que 
necessita para satisfazer 
uma vasta gama de 
aplicações exigentes: 
•		Plantas	de	arquitectura	

ou construção

•		Trabalhos	de	arquitectura	
ou engenharia

•	Esquemas

•		Diagramas	eléctricos	(ex:	
cablagens)

•	Mecânicos	em	2D	e	3D

•	Modelagem	de	sólidos

•	Mapas	sísmicos

•	Científico/Médico

•		Sinalética	de	muito	baixo	
custo

•		GIS/Mapas	e	posters

Migração para a cor
O mercado CAD de apoio a organizações de 
Arquitectura, Engenharia e Construção estão 
a passar para uma utilização mais intensiva 
da cor na sua documentação electrónica e 
em papel. A possibilidade de utilizar cor para 
destacar	e	identificar	claramente	detalhes	
específicos	nos	planos	e	concepção	de	
documentos, está a tornar-se a norma. 

A Impressora Multifunções de Grandes 
Formatos Xerox 7142 permite-lhe satisfazer 
as necessidades dos seus clientes em 
workflows de documentos CAD a cores. 
Integre as capacidades da Solução de 
Digitalização Xerox 7740, da Impressora 
Xerox 7142 e do Software FreeFlow Accxes, 
e terá à sua disposição uma solução potente 
para suportar todas as suas necessidades 
de workflow de grandes formatos a preto e 
branco.

A flexibilidade para fazer mais 
com a Impressora Multifunções 
de Grandes Formatos Xerox 
7142
O	scanner	permite	várias	definições	de	
digitalização e tipos de documentos. Pode 
digitalizar no equipamento e imprimir o seu 
documento numa impressora remota. Pode 
digitalizar os seus documentos em papel e 
armazenar	os	ficheiros	electrónicos	em	vários	
locais à sua escolha, na sua própria empresa.

A	impressora	suporta	várias	definições	de	
qualidade de imagem, permitindo-lhe obter 
um equilíbrio entre qualidade de impressão e 
velocidade. Pode alterar rápida e facilmente 
a	configuração	da	sua	impressora,	de	modo	
a satisfazer os requisitos do seu cliente, 
trabalho a trabalho.

Isto, para além de uma solução que 
continua a satisfazer e a ultrapassar os seus 
requisitos de workflow de grandes formatos, 
actualmente e no futuro.

Delicie os seus clientes com 
novas capacidades
A Impressora Multifunções de Grandes 
Formatos Xerox 7142 proporciona impressão 
a preto e branco e a cores, bem como cópia 
e digitalização. Por isso, independentemente 
dos requisitos dos seus clientes, terá a 
solução. 

Produza mais trabalhos
A Impressora Multifunções de Grandes 
Formatos 7142 está orientada para 
o mercado CAD; porém, o sistema é 
suficientemente	flexível	e	potente	para	
permitir também aplicações de comunicação 
com	gráficos	completos.	Com	possibilidade	
de	configurar	a	impressora	trabalho	a	
trabalho, as suas oportunidades de grandes 
formatos são intermináveis.

Reduza os seus custos
A Impressora Multifunções de Grandes 
Formatos 7142 imprime em papel comum 
não revestido, e utiliza tinta aquosa de 
custo mais reduzido. Isto permite-lhe reduzir 
os custos com consumíveis e suportes 
de impressão e reduzir o custo total de 
propriedade, pois não necessita de hardware 
adicional. 

Aumente os seus negócios
A flexibilidade da Impressora Multifunções 
de Grandes Formatos 7142 permite que 
esta cresça com os seus negócios e abra 
novas oportunidades no futuro. Esta 
solução permite workflows a preto e branco, 
workflows CAD a cores e workflows de 
comunicações	com	gráficos.	

Melhor produtividade e capacidade para 
suportar workflows exigentes.

A Impressora Multifunções de Grandes Formatos 
Xerox 7142 permite-lhe trabalhar com documentos 
de design AEC a preto e branco, documentos de 
design CAD a cores e aplicações de comunicação 
com	gráficos	integrais.
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Motor de impressão 
Largura dos suportes
•	 1080 mm

Largura de Impressão
•	 1074 mm

Paper gap baixo/elevado
•	 1,3 mm/2,1 mm

Margens Plot, Rolo Papel  
(frente, direito, esquerdo, traseiro)
•	 3, 3, 3, 3 mm

Margens Plot, Folha (frente, direito, esquerdo, 
traseiro)
•	 3, 3, 3, 17 mm

Tipo de tinta K/CMY
•	 Pigmentada/Tinta

Capacidade de Tinta
•	 Cassetes de 110 ml ± 0,1%

Precisão de Distância
•	 ± 0,25 mm ou ± 0,1%

Portas
•	 Ethernet 10/100

Memória
•	 256 Mb

Formato dos dados
•	 Emulação HP-GL, HP-GL2 e RTL-Pass

Drivers da Impressora (GDI Windows)
•	 Windows 95, 98, NT, 2000, XP 32 bits apenas

Drivers da Impressora (AutoCad HDI)
•	 2002, 2004, 2005, 2006

Nível de ruído
•	 < 53 dB

Velocidades
Alta velocidade 360
•	 1 min. 31 seg. (A0)

A mais alta qualidade 360
•	 3 min. 16 seg. (A0)

Standard 720
•	 5 min. 35 seg. (A0)

Alta qualidade 720 
•	 10 min. 3 seg. (A0)

Standard 1440
•	 22 min. 13 seg. (A0)

A mais alta qualidade 1440 x 2880
•	 1 h. 37 min. 22 seg. (A0)

Dimensões
Dimensões (LxPxA)
•	 1766 x 662 x 983 mm

Peso da Impressora
•	 58,7 kg

Peso da Base
•	 18,8 kg

Condições Ambientais
Temperatura: 
•	 15 °C a 28 °C

Humidade relativa (sem condensação) 
•	 40% a 65%

Ambiente de Funcionamento
•	 Temperatura 10 °C – 35 °C
•	 Humidade 20% – 80% HR, sem condensação

Intervalo de Garantia de Precisão de Impressão
•	 Temperatura 15 °C – 28 °C
•	 Humidade 40% – 60% HR, sem condensação

Taxa de Mudança
•	 Temperatura 2 °C/hora ou menos
•	 Humidade 5%/hora ou menos

Scanner
Velocidade
•	 Preto e branco: 10,0 ips (254 mm/s) máximo
•	 Cores: 3,3 ips (83,8 mm/s) máximo

Níveis de Resolução
•	 50-600 dpi em intervalos de 50 dpi

Níveis de Imagem
•	 Preto e branco: 1
•	 Escala de cinzento: 256 (8 bits)
•	 Cores: 16 milhões (24 bits)

Largura de Digitalização
•	 1016 mm máximo

Comprimento de digitalização
•	 4570 mm máximo

Largura de Alimentação de Documentos
•	 1050 mm máximo

Espessura de Alimentação de Documentos
•	 0,3 mm máximo

Registo de Documentos
•	 Esquerdo
•	 Detecção automática

Requisitos de espaço
•	 Físico: 1231,9 mm × 647,7 mm

Requisitos de hardware de PC1

•	 Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
•	  50 MB de espaço disponível no disco  

(para instalação)
•	  10 GB de espaço disponível no disco  

(para operação)
•	  Mínimo 2 GB de RAM (para Xerox FreeFlow 

Accxes Indexer)
•	  Mínimo 2 GB de RAM (para Xerox FreeFlow 

Accxes Copy)
•	 (3 GB RAM recomendado)
•	  Resolução de ecrã de 1024 × 768, 24 bits 

(mínimo)

Sistemas operativos de PC suportados2

•	 Microsoft® Windows® 7 (32 e 64 bits)
•	 Microsoft Windows Vista (32 bits)
•	 Microsoft Windows XP (32 bits)
•	  Recomendados os service packs mais recentes 

para cada um deles

Sistemas operativos de servidor 
suportados
•	 Windows Server 2008 R2
•	 Windows Server 2008
•	  Recomendados os service packs mais recentes 

para cada um deles

1 Os documentos de grandes formatos digitalizados a 
resoluções elevadas podem atingir tamanhos de vários 
Gigabytes. Para um óptimo desempenho, podem ser 
necessários RAM e espaço em disco adicional.
2 Windows 7 de 64 bits recomendado para uma melhor 
performance.
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