
Xerox® 700i/770 Digital Colour Presses
Potência, performance e valor.
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Digital Colour Presses
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Todos aqueles que pretendem 
aumentar os seus negócios, dêem dois 
passos em frente.

Antes de entrar na impressão de 
produção digital deverá colocar 
primeiro algumas questões: 
O facto de ter mais opções pode originar 
trabalhos maiores e mais rentáveis dos seus 
clientes? A automatização da qualidade 
pode optimizar o seu tempo de produção e 
reduzir os custos? Os seus clientes exigem 
uma melhor cor e qualidade de imagem? 
Qual o volume de gramagens elevadas 
existente na sua empresa? 

As Xerox® 700i e a 770 Digital Colour Presses 
podem responder a todas estas perguntas, 
para que a sua empresa possa evoluir.

Duas opções de nível superior 
numa gama de impressores 
digitais potentes.
As Xerox® 700i e 770 Digital Colour Presses 
oferecem as capacidades de que necessita 
para captar a sua quota no explosivo 
mercado da impressão digital a cores: 
surpreendente qualidade de imagem, 
excelente desempenho, versatilidade 
completa, produtividade sem esforço 
e fiabilidade, dia após dia. Ambos são 
equipamentos potentes, concebidos com um 
enfoque comum: colocar a cor de qualidade 
superior, a produtividade e o valor ao seu 
alcance – para que possa maravilhar os seus 
clientes a aumentar os seus negócios.

Opções criativas e valor 
extraordinário para 
marcar a sua presença na 
impressão digital.
As Xerox® 700i e 770 Digital Colour Presses 
são realmente as mais novas e flexíveis 
impressoras com capacidades de produção, 
de pequenas dimensões, que tornam mais 
fácil entrar na impressão de produção 
digital. Com a sua velocidade, alimentação 
de papel e capacidades de finalização in-
line, as Xerox® 700i e 770 colocam ao seu 
alcance uma vasta gama de aplicações de 
elevado valor. E o melhor é que oferecem 
uma excelente relação qualidade/preço 
a curto prazo, e um retorno sólido do 
seu investimento ao longo do caminho. 
Certamente, um passo na direcção certa 
em termos de economias.

As Xerox® 700i e 770 Digital Colour Presses oferecem uma vasta gama 
de capacidades robustas que podem ajudar a sua empresa a aumentar 
a sua criatividade, a sua produtividade – e rentabilidade – no mundo da 
impressão digital.

Xerox® 700i Digital Colour Press Xerox® 770 Digital Colour Press
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Novas aplicações empolgantes 
– com acabamento fácil.
As opções de finalização das Xerox® 700i e 
770 aumentam enormemente a gama de 
aplicações que pode finalizar inline. Produza 
aplicações de elevado valor, incluindo: 
booklets aparados com agrafamento 
na lombada, catálogos, documentos 
perfurados, manuais aparados e com 
lombada quadrada, brochuras em trifólio 
e postais de impressão variável, mailing 
directo e produtos de fotografia especiais, 
entre outros. 

Produza imagens vivas com 
toques suaves que chamam 
– e retêm – a atenção.
A nossa tecnologia de toner EA (Agregação 
em Emulsão) Xerox® "low melt" não utiliza 
óleo do fusor, proporcionando a todas as 
suas aplicações um toque suave, semelhante 
a offset. Processado quimicamente, as 
suas pequenas e consistentes partículas 
produzem uma fantástica qualidade 
com menos toner, para transições 
mais suaves. Avançada tecnologia de 
gestão de cor Xerox® com controlos de 
processo em loop fechado, permite uma 
produção de cores vivas e consistentes.

A cópia e a digitalização 
aumenta a sua flexibilidade e 
produtividade.
Cópia e digitalização automatizada 
simplificada através do Alimentador 
Automático de Documentos Duplex é outra 
capacidade que torna a gama 700 uma 
solução de impressão completa. Cópia e 
digitalização automáticas em duas faces e 
uma resolução de 600 x 600 dpi e impressão 
a 2400 x 2400 dpi proporciona facilmente 
uma cor fantástica – a velocidades até 
umas rápidas 70 ppm. O scanner também 
lhe oferece uma diversidade de opções 
de finalização, incluindo a digitalização 
para ficheiros PDF. Permite inclusivamente 
utilizar formatos de papel maiores, até 
A3, poupando-lhe o tempo e o esforço de 
fazer diversas digitalizações para um único 
documento ou imagem de grandes formatos.

Cor precisa – impressão após 
impressão.
As Xerox® 700i e 770 Digital Colour Presses 
são reconhecida pela sua surpreendente 
qualidade de cor com certificação Fogra, 
bem como por serem licenciadas pela 
PANTONE® pela correspondência de cor 
spot com o PANTONE Matching System, 
PANTONE Goe e PANTONE PLUS. 

Utilize papel de gramagens 
mais elevadas com facilidade.
Impressão automática duplex em suportes 
de impressão de gramagens mais elevadas 
até 300 g/m2, o que significa uma maior 
produtividade e mais flexibilidade para 
aceitar trabalhos exigentes sem intervenção 
manual. As Xerox® 700i e 770 imprimem com 
a mesma qualidade de imagem excepcional 
nos suportes de gramagens mais elevadas 
e nos suportes de gramagens mais leves, 
permitindo-lhe ter a certeza de que as suas 
impressões têm o aspecto que pretende.



Conte com um equipamento de peso para 
uma velocidade de impressão máxima em 
todos os suportes de papel.

À medida que for passando para volumes mensais mais elevados e para 
suportes de papel de gramagem mais elevada, a Xerox® 770 Digital Colour 
Press acompanha-o. A impressão frente e verso automática de suportes até 
300 g/m2 alarga a sua criatividade sem abrandar a sua produtividade. Faça mais 
trabalho fantástico, mais rapidamente, aproveitando a velocidade máxima de 
impressão com uma excelente qualidade de impressão. 
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Utilize cor de forma 
"inteligente".
No coração da nossa Xerox® 770 e da nossa 
ferramenta de optimização da qualidade 
de imagem está o espectrofotómetro 
inline. É o verdadeiro motor da Xerox® 
770, aumentando a potência das nossas 
ferramentas de gestão de cor ACQS para 
aumentar a estabilidade da cor, a precisão e 
a replicabilidade. E com o espectrofotómetro 
colocado estrategicamente no percurso de 
papel, os processos automatizados como 
a calibragem de cor e os perfis de destino 
trabalham impecavelmente, no sentido de 
aperfeiçoar o workflow, aumentando a sua 
produtividade – e os seus resultados finais.

A calibragem automática 
proporciona uma cor 
consistente.
suportes multimédia. Produzindo os 
"patches" de cor no suporte de destino 
e automatizando as leituras espectrais, 
diminuímos o tempo de inactividade 
da impressora e oferecemos uma cor 
consistente em todas as páginas, de todos 
os trabalhos. Optimizando as tarefas de 
calibragem, ajudamo-lo a reduzir o tempo 
improdutivo da impressora e contribuímos 
para a entrega rápida e atempada de 
trabalhos.

Transforme mais tempo em produção.
A Xerox® 770 possui um Automated Colour Quality Suite (ACQS) com o seu 
espectrofotómetro inline que lhe permite ser mais produtivo, aumentar a qualidade e 
a consistência – e tornar-se um parceiro indispensável dos seus clientes. Foi concebido 
com automatização integrada de processos, no sentido de oferecer precisão de 
cor e reprodutibilidade trabalho a trabalho, operador a operador, ou entre vários 
equipamentos, rápida e facilmente, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade e 
o tempo de impressão disponível.

Espectrofotómetro inline

Calibragem automática Perfis avançados

Automated Colour Quality Suite (ACQS)

Perfis de destino avançados – 
tudo ao toque de um botão.
As aplicações onde a cor é essencial, 
como campanhas de mailing directo e 
fotografias, entre muitas outras, podem 
necessitar de um elevado nível de precisão 
de cor e de detalhe para criar um aspecto 
agradável. A capacidade de perfis de destino 
avançados do Xerox® 770 permite-lhe criar 
automaticamente um perfil de destino 
personalizado e de nível superior, compatível 

com ICC, mapeando ao mesmo tempo as 
imagens RGB e CYMK de origem para um 
resultado de impressão desejado. Emule 
espaços a cores da fonte e produza uma cor 
mais precisa. Os perfis de destino avançados 
também permitem produzir de acordo com 
as normas de cor do sector, como a Fogra e a 
GRACoL. O resultado? Aprovação mais rápida 
e fácil por parte do cliente, que lhe permitem 
entregar os trabalhos rapidamente.
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Um surpreendente conjunto de 
opções e uma versatilidade sem 
paralelo, com um preço igualmente 
surpreendente. Independentemente 
de a cor digital ser nova para si ou de 
estar a actualizar as suas capacidades 
actuais, a gama Xerox® 700 Digital 
Colour Press possui funções que lhe 
permitem aceitar trabalhos cada vez 
mais exigentes dos seus clientes.
Dê uma vista de olhos mais atenta, 
por dentro e por fora, e verá como a 
gama Xerox® 700 foi concebida para 
lhe proporcionar um desempenho 
fiável, uma alimentação de suportes 
excepcional e uma qualidade que irá 
agradar aos clientes, do princípio ao fim.

Tudo aquilo de que necessita para 
fazer um trabalho de qualidade.

6
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Alimentador de grandes formatosde alta 
capacidade: Para suportes de papel maiores, 
escolha uma ou duas bandejas de papel de 
produção robustas, cada uma delas com capacidade 
para 2000 folhas de suportes com ou sem 
revestimento.

O percurso de papel fiável evita erros de 
alimentação. Este alimentador de produção possui 
quatro ventiladores, um sistema de rolo avançado 
e um sistema de registo central (apresentado).

Alimentador de alta capacidade: O alimentador 
opcional de alta capacidade tem capacidade para 
2000 folhas de papel (não apresentado).

4

Registo da frente para o verso: O Contact Image 
Sensor fornece ajustes que permitem um registo 
da frente para o verso de ±1 mm.

1

Interface do utilizador: Mais fácil de utilizar, 
oferece uma maior flexibilidade, ao mesmo 
tempo que oferece um maior controlo e mais 
informações do operador em questões essenciais 
como alinhamento e registo. Permite-lhe criar 
perfis de papel personalizados para uma utilização 
repetida.

2

Alimentador de documentos: Com capacidade 
para originais até A3; alimentador automático de 
documentos duplex (DADF) digitaliza fiavelmente 
originais de duas faces automaticamente.

65

Abastecimento de toner durante o 
funcionamento: Permite tiragens mais longas 
e uma melhor produtividade. Duas unidades 
SMart Kit® de toner preto substituíveis, mantêm 
a intervenção de reabastecimento ao mínimo e a 
produtividade ao máximo.

Unidades SMart Kit substituíveis em termos 
de toner, rolos do tambor, fusor e receptáculos 
de resíduos de toner aumentam o tempo de 
produtividade aos níveis mais elevados de sempre. 

6

Qualidade de imagem: resolução de 
2400 x 2400 dpi. O conjunto do corotron com 
auto-limpeza oferece uma produtividade e 
qualidade de imagem melhores.

* Disponível apenas na Xerox® 770.
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Uma solução adaptável
Isto significa que escolhe a 
configuração que melhor se adapta 
ao seu modelo de negócio. funções 
iniciadas pelo operador, que 
proporcionam uma excepcional 
qualidade de imagem, de forma 
consistente. 
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Epectrofotómetro inline*: A calibragem 
automática e os perfis de destino permitem obter 
cores precisas e a replicabilidade, trabalho após 
trabalho.
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Módulos de finalização opcionais: Produza 
aplicações que geram mais lucro, incluindo papel 
com revestimento inline através de uma série de 
finalizadores opcionais.

Xerox® 700i – Bandeja de recepção offset, 
módulo de finalização avançado, módulo de 
finalização profissional, módulo de finalização 
de produção ligeira com módulo de dobragem 
opcional, finalizador de produção ligeira 
com Booklet Maker e módulo de dobragem 
opcional, módulo de corte SquareFold®, GBC 
AdvancedPunch e empilhador de alta capacidade.

Xerox® 770 – Módulo de finalização de produção 
ligeira  com módulo de dobragem opcional, 
módulo de finalização de produção ligeira 
com Booklet Maker e módulo de dobragem 
opcional, módulo de corte SquareFold®, GBC 
AdvancedPunch e empilhador de alta capacidade.

7

Percurso de papel: Percurso de papel directo e 
simples aumenta a fiabilidade.

8

Três bandejas de papel standard: Juntamente 
com a bandeja bypass, tem capacidade para 
1900 folhas de papel.

9

Módulo redutor de curvatura inteligente: Irá 
obter uma produtividade surpreendente no seu 
equipamento de finalização porque este robusto 
redutor de curvatura após a fusão com dois rolos 
e barras garantem folhas planas. O redutor de 
curvatura "inteligente" integrado no percurso de 
papel considera o lado, a cobertura de toner e a 
humidade, e aplica a pressão mais adequada, de 
modo a garantir os trabalhos mais planos.

12

Módulo de corte SquareFold®: Junte-lhe um 
módulo de finalização de produção ligeira e 
obtenha uma maior versatilidade e produção 
optimizada. Este módulo opcional permite fazer 
acertos e dobragem em quadrado, obtendo 
booklets e brochuras de qualidade mais elevada.



1 2 3 4 5 6

A alimentação e a finalização 
profissional são essenciais para um 
trabalho perfeito.

Versatilidade do início ao fim. As Xerox® 700i e 770 Digital Colour Presses 
proporcionam-lhe as opções de que necessita para fazer tudo, desde brochuras 
em papel couché, newsletters, apresentações, mailing directo e booklets, entre 
outros… um sucesso estrondoso.
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1

Alimentador de alta capacidade. Tem 
capacidade para 2000 folhas, numa série de 
gramagens.

2

Alimentador de alta capacidade para 
grandes formatos. Acrescenta uma maior 
capacidade, bem como pontos de selecção 
de suportes adicionais, para suportes maiores 
e de gramagens mais elevadas, e aplicações 
de elevado valor.

3

Bandeja de recepção offset.* Empilhamento 
para 500 folhas.

4

Finalizador avançado.* Ideal para 
encadernadores, manuais, relatórios e 
apresentações básicos. Esta opção de 
finalização oferece agrafamento em várias 
posições e perfuração com 2, 3 ou 4 furos, 
com capacidade para 50 folhas.

5

Finalizador profissional.* A escolha para 
manuais e booklets com muitas páginas e 
sem revestimento, etc. Para além das funções 
do Finalizador Avançado, este finalizador 
inclui agrafamento na lombada com dobra 
central para uma fácil criação de booklets 
para uma montagem fácil de brochuras em 
bifólio e booklets até 60 páginas.

À medida que os seus clientes precisem de se expandir, as Xerox® 700i e 770 Digital Colour Press também conseguem expandir-se, com 
configurações que adicionam flexibilidade de aplicações e uma maior produtividade, para o ajudar a alcançar os seus objectivos.

Um espectro de opções

Xerox® 700i Digital 
Colour Press

Xerox® 770 Digital Colour PressXerox® 700i Digital Colour Press

* Disponível apenas na Xerox® 700i.
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Alargue as suas capacidades à medida 
que aumenta os seus negócios.

9

** Necessário módulo de interface.

6

GBC AdvancedPunch. Permite-lhe 
criar internamente documentos com 
encadernação profissional, juntando 
impressão, perfuração e separação num 
passo conveniente.

7

Finalizador de produção ligeira.** Este 
módulo de finalização permite produzir 
booklets, brochuras e mailings bifólio, e 
oferece empilhamento, agrafamento e 
perfuração. Também inclui uma bandeja 
de alimentação do módulo de interposição. 
É possível obter uma versatilidade ainda 
maior adicionando a este finalizador o 
módulo opcional de trifólio, dobragem em 
Z e dobragem A3 em Z.

8

Módulo de cortador Xerox® SquareFold®. 
Aumenta as capacidades do finalizador 
de produção ligeira com booklet maker, 
adicionando funções muito desejadas, 
como a dobragem em quadrado de capas e 
aparamento, para produzir booklets.

9

Empilhador de alta capacidade.** 
Empilhamento de 5000 folhas para tiragens 
longas.

Sort and 
Collate

Folding Tri-Fold

Z-Fold

Face
Trim

A3
Z-Fold

Square
Fold

Hole Punch

Stapling Booklet

Acrescentar a finalização 
perfeita a qualquer ideia 
criativa é fácil com uma vasta 
gama de opções.

Ordenar e 
separar

Agrafamento

Dobragem

Dobra em Z

Acertos

Perfuração

Booklet

Trifólio

A3  
Dobra em Z

Corte em 
quadrado



Seleccione o servidor de impressão 
ideal para as suas necessidades de 
workflow.

Dispõe de mais escolhas, mais capacidades. Estes servidores potentes colocam 
na ponta dos seus dedos uma série de ferramentas de cor, capacidades de 
workflow, velocidade de processamento e controlos sofisticados de gestão de cor.
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O Adobe PDF Print Engine – ou APPE 
– é a norma de ouro do processamento PDF, 
produzindo ficheiros PDF que percorrem 
a sua reprografia com um mínimo de 
intervenção. Sem mais problemas de 
transparência. Sem mais desafios de 
correspondência de cor. Em vez disso, irá 
conseguir um tempo de execução mais 
rápido. Resultados mais precisos – e mais 
clientes a voltar.

A A
Antes

Gestão de transparências

Depois

Antes

Destaques spot colour

Depois

PANTONE 158

Adobe® PDF Print Engine (APPE) 
Suportado pelos Xerox FreeFlow®, Xerox 
CX e Xerox EX Print Servers.

Xerox® EX Print Server, 
Powered by Fiery®

Xerox® FreeFlow® Print Server 
Versão 8

Xerox® CX Print Server, Powered by Creo® Xerox® Integrated Fiery® Colour 
Server

Software de Workflow a cores
Cada um dos servidores foi concebido para satisfazer um conjunto específico de 
requisitos de aplicações e workflow. O seu técnico Xerox irá ajudá-lo a escolher a opção 
mais adequada às suas necessidades.



Impressão de produção a um 
preço acessível. Uma proposta 
de negócios vencedora.
Agora pode ter tudo – qualidade de imagem, 
facilidade de utilização, produtividade, 
amplitude de suportes, opções de 
alimentação e de finalização, e soluções 
de workflow de nível mundial – a um preço 
verdadeiramente acessível. Deseja captar 
a sua quota de crescimento do mercado de 
impressão digital a cores? Pretende reduzir os 
seus custos, ao mesmo tempo que aumenta 
os seus negócios de impressão digital a 
cores? Então, as Xerox® 700i e 770 Digital 
Colour Presses oferecem as respostas para as 
perguntas que tem vindo a colocar.
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700i 770
Aplicações onde a cor é essencial

Certificação Fogra • •
Precisão de cor spot PANTONE, com Certificação • •
Perfis de cor automáticos (ACQS) •
Calibragem automática (ACQS) •
Produtividade de suportes

Duas faces automático de 300 g/m2 • •
Todas as gramagens à velocidade anunciada •
Suporte para workflow digital

Motor de Impressão Adobe PDF • •
Tecnologia avançada RIP/Controlador • •
Suporte para aplicação de subconjunto de finalização variável • •
Front Ends digitais

Xerox® Integrated Fiery® Colour Server •
Xerox® CX Print Server, Powered by Creo® •
Xerox® FreeFlow® Print Server • •
Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery® • •
Módulo de finalização/empilhador

Finalizador de produção ligeiro • •
Finalizador de produção ligeira com criador de booklets • •
Bandeja de recepção offset •
Finalizador avançado •
Finalizador profissional •
Empilhador de alta capacidade • •
GBC AdvancedPunch • •
Módulo de corte SquareFold® • •

Funcionalidades da Xerox 700i e 770 Digital Colour
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Resolução
 • Impressão/Cópia: 2400 x 2400 dpi Digitalização: 
200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

 • Lineaturas: 600, 300, 200 e 150 pontos cluster, 
200 lineaturas com rotação*

Tecnologia 
 • Automatic Colour Quality Suite (ACQS) (apenas 
nas configurações Xerox® 770)

 • Capacidade de abastecimento em 
funcionamento

 • Tecnologia de registo avançada para um controlo 
mais apertado

 • Configuração de papel personalizado/perfis de 
alinhamento

 • Toner Xerox® EA de baixa fusão
 • Unidades substituíveis SMart Kit® para toners, 
tambores, fusor, corotron de carga, receptáculo 
de resíduos, agrafos

 • Redutor de curvatura activo para suportes de 
gramagens elevadas

Cor seleccionada/ 
Credenciais Graphic Arts

 • Certificação Fogra, PANTONE® Matching System, 
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe PDF 
Print Engine*

Scanner Integrado
 • Capacidade para 250 folhas
 • 50 ppm a cores/80 ppm a preto e branco
 • Originais até A3 de gramagens entre 38 g/m2 e 
200 g/m2

 • Alimentador de documentos automático duplex 
(DADF)

Produtividade/Velocidades de 
impressão
Xerox® 700i

 • Ciclo de trabalho: 300 000
 • A4

 – 71 ppm (64-176 g/m2 sem revestimento)
 – 51 ppm  (177-256 g/m2 sem revestimento) 

(106-176 g/m2 com revestimento)
 – 35 ppm  (257-300 g/m2 sem revestimento) 

(177-300 g/m2 com revestimento)
 • A3

 – 35 ppm (64-176 g/m2 sem revestimento)
 – 25 ppm  (177-256 g/m2 sem revestimento) 

(106-176 g/m2 com revestimento)
 – 17 ppm  (257-300 g/m2 sem revestimento) 

(177-300 g/m2 com revestimento)

 • SRA3
 – 31 ppm (64-176 g/m2 sem revestimento)
 – 22 ppm  (177-256 g/m2 sem revestimento) 

(106-176 g/m2 com revestimento)
 – 15 ppm  (257-300 g/m2 sem revestimento) 

(177-300 g/m2 com revestimento)
Xerox® 770

 • Ciclo de trabalho: 450 000
 • A4 70 ppm (64-300 g/m2)
 • A3 35 ppm (64-300 g/m2)
 • SRA3 31 ppm (64-300 g/m2)

Flexibilidade/Gramagens de papel
 • Bandejas internas 1-3: 550 folhas cada,  
64-220 g/m2 sem revestimento; 106-220 g/m2 
com revestimento

 • Bandeja Bypass: 250 folhas, 64-300 g/m2 sem 
revestimento; 106-300 g/m2 com revestimento

 • Papel com revestimento, gramagens elevadas, 
transparências, DocuMagnet, etiquetas, 
separadores; todas as bandejas permitem utilizar 
papel com revestimento

Formato/Dimensões de papel
 • Tamanho máximo do papel todas as bandejas: 
SRA3/330 x 488 mm

 • Área máxima de imagem de impressão: 
323 x 480 mm

 • Área máxima de imagem de cópia: 
297 x 432 mm

 • Tamanho mínimo de papel bandejas 1-3: 
140 x 182 mm

 • Tamanho mínimo de papel do bypass: 
100 x 148 mm

 • Tamanho mínimo de papel do OHCF: 
B5/176 x 250 mm

Capacidade e alimentação de papel
 • 1900 folhas até SRA3 standard através das três 
bandejas internas e da bandeja bypass

 • Capacidade máxima de papel: 5900 folhas 
SRA3 através das bandejas standard e dos dois 
alimentadores de alta capacidade para grandes 
formatos (opcional)

 • Impressão de duas faces: Automática até  
300 g/m2 com e sem revestimento

Opções 
 • Alimentador de alta capacidade 

 – A4
 – 2000 folhas até 220 g/m2 

 • Alimentador de alta capacidade para grandes 
formatos

 – 64-300 g/m2 ) sem revestimento 106-300 g/m2 
com revestimento

 – 182 x 250 mm / B5 a SRA3/330 x 488 mm
 – Duas faces automático até 300 g/m2 com 
revestimento e sem revestimento

 – Módulo de uma ou duas bandejas: 2000 
folhas ou 4000 folhas

 • Bandeja de recepção offset**
 – Empilhamento para 500 folhas

 • Finalizador avançado** 
 – Bandeja superior para 500 folhas
 – Bandeja do empilhador para 3000 folhas
 – Agrafamento em várias posições, em papel 
com e sem revestimento, até 50 folhas

 – Perfuração

 • Finalizador profissional**
 – Bandeja superior para 500 folhas
 – Bandeja do empilhador para 1500 folhas
 – Agrafamento, com e sem revestimento, 
até 50 folhas

 – Perfuração
 –  Bifólio, booklet maker com agrafamento na 
lombada até 15 folhas sem revestimento

 • GBC AdvancedPunch
 – Configurações de perfuração disponíveis em A4

 • Finalizador de produção ligeiro
 – Bandeja superior para 500 folhas
 – Bandeja do empilhador para 3000 folhas
 – Perfuração e agrafamento em várias posições
 – Agrafamento, com e sem revestimento, até 
100 folhas

 – Interposer com capacidade para 200 folhas 
para folhas pré-impressas e preenchidas

 – Módulo de dobragem opcional para trifólio e 
dobragem em Z (A4 e A3)

 • Finalizador de produção ligeira com criador de 
booklets

 – Todas as funcionalidades do módulo de 
finalização de produção ligeira

 – Booklets com revestimento/sem revestimento 
bi-fólio ou booklets com agrafamento na 
lombada

 – Até 25 folhas (booklet de 100 páginas)
 • Módulo de cortador SquareFold®

 – Dobragem em quadrado até 25 folhas
 – Aparamento entre 2-20 mm em intervalos de 
0,1 mm

 – Gramagens de papel 64-300 g/m2 com 
revestimento e sem revestimento

 • Empilhador de alta capacidade 
 – Bandeja superior para 500 folhas
 – 102 x 142 mm a SRA3
 – Bandeja principal para 5000 folhas
 – 182 x 257 mm a SRA3

 • Agrafador de conveniência**
 – Agrafe até 50 folhas de 90 g/m2

 • Kit de Interface Externo**
 – O kit de interface externo permite a ligação 
de dispositivos externos, como auditrons 
ou dispositivos de operação com moedas. 
O desempenho será notável nos modos de 
cópia e impressão.

Escolha de Servidores de Impressão
 • Xerox® FreeFlow® Print Server
 • Xerox® CX Print Server, Powered by Creo®**

 • Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®

 • Xerox® Integrated Fiery® Colour Server**

Requisitos eléctricos
 • Impressora:  200-240 VAC/50/60 Hz
 • Opções:  100-240 VCA/50/60 Hz

Dimensões da Impressora
 • Altura: 1372 mm
 • Largura: 1714 mm
 • Profundidade: 777 mm

* Dependente do servidor de impressão
** Disponível apenas com o 700i


