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O Copiador/Impressora Xerox® D136 possui 
as funções e as capacidades mais inovadoras 
do setor, oferecendo-lhe a flexibilidade para 
escolher a sua velocidade de impressão, 
as opções do servidor e as capacidades de 
alimentação e finalização de suportes de 
impressão mais adequadas ao seu negócio ou 
à sua empresa:

•  Rápidas velocidades de impressão até 
136 páginas por minuto (ppm).

•  O Copiador/Impressora Xerox® D136 oferece 
cópia/digitalização de elevado desempenho 
até 200 imagens por minuto (ipm). A 
digitalização a cores numa única passagem, 
mantém o aspeto do seu documento original 
quer o grave na sua desktop, na rede ou em 
qualquer outro local.

•  O Copiador/Impressora vem de origem com 
o mais recente Servidor Integrado e oferece 
uma escolha entre dois potentes servidores 
adicionais desenhados para satisfazer as 
suas necessidades individuais. 

•  Fiabilidade comprovada e suporte líder 
da indústria. Conte com o D136 para lhe 
proporcionar uma longa vida de máximo 
desempenho.

•  Facilidade de utilização sem igual.

•  Extraordinária qualidade de imagem com 
excelente registo.

•  Um conjunto robusto de opções de 
finalização in-line para alargar as suas 
capacidades de aplicações.

•  Várias opções de alimentação e tratamento 
do papel para aumentar a sua produtividade 
e a sua capacidade para criar trabalhos 
orientados para resultados.

Aumente a produtividade, reduza os custos e exceda as expectativas dos seus 
clientes. Ideal para ambientes com grande intensidade de impressão, tais como 
centros de impressão e edição de livros, o Copiador/Impressora Xerox® D136 foi 
desenhado tendo em conta um desempenho superior, a reconhecida fiabilidade 
e fácil utilização da Xerox, e ainda capacidades de finalização da mais recente 
tecnologia e a capacidade de poder acrescentar soluções integradas líderes da 
indústria para otimização do workflow. A Xerox® D136 ajuda-o a fazer crescer o 
seu negócio pois deixa-o livre para se concentrar naquilo que faz melhor: produzir 
um ótimo trabalho. Ajudamo-lo a produzir esse trabalho de forma mais rápida e 
mais económica.

Imprima mais rapidamente. Imprima 
por menos. Maravilhe os seus clientes.

Inovadoras soluções de produção para assegurar um presente e um futuro mais ecológico.

Para obter mais informações acerca do nosso compromisso para com a sustentabilidade 
ambiental, visite www.xerox.com/environment.

Copiador/Impressora Xerox® D136 apresentado com Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para 
grandes formatos, GBC® AdvancedPunch™, Empilhador de Alta Capacidade, Finalizador Standard Plus, 
Finalizador Booklet Maker, Insersor Pós-Processamento e Tape Binder.

Copiador/Impressora Xerox® D136 apresentado com Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas, 
Finalizador Standard, Módulo de Dobragem e Insersor Pós Processamento.



Velocidade e Produtividade
Com o Copiador/Impressora D136 os seus 
trabalhos não param, permitindo-lhe cumprir 
os prazos mais apertados e processar volumes 
mais elevados.

•  Os motores de impressão de alta velocidade 
permitem produzir até 136 páginas 
por minuto.

•  Adicione um Alimentador de Alta 
Capacidade ou um Alimentador de Alta 
Capacidade para Formatos Maiores 
para produzir tiragens longas em papel 
standard, papel de formato maior e papel 
personalizado sem qualquer interrupção.

Qualidade de imagem
A fantástica qualidade de imagem do 
copiador/impressora D136 permite-lhe 
comunicar uma mensagem potente, que 
imprime um impacto mais profundo em todas 
as comunicações criadas por si.

•  A resolução de impressão de 2400 x 
2400 dpi proporciona uma reprodução 
consistente e de alta qualidade de texto, 
áreas sólidas, fotografias e gráficos, com 
um excecional registo que permite obter 
resultados profissionais impecáveis.

•  O exclusivo Toner EA da Xerox® desempenha 
um papel fundamental em termos de 
qualidade de imagem superior. Permite-lhe 
obter os mais elevados níveis de pormenor, 
com o texto e os meios tons mais nítidos, 
e pretos bem pretos e consistentes. Produz 
um acabamento menos lustroso do que 
os toners anteriores, originando resultados 
mate profissionais. Para além disso, o Toner 
EA, derrete-se uma temperatura 10 graus C 
inferior à dos toners anteriores da Série D, o 
que origina uma menor pegada ecológica. 

Facilidade de utilização
O Copiador/Impressora D136 foi concebido 
para uma máxima facilidade de utilização.

•  O familiar servidor de impressão Xerox® 
FreeFlow® é opcional e possui uma interface 
de utilizador fácil de usar que encurta os 
processos de aprendizagem e de formação, e 
aumenta a agilidade.

•  A sua pequena dimensão permite-lhe colocar 
o Copiador/Impressora D136 exatamente 
onde necessita.

•  Aceita qualquer fluxo de dados, a qualquer 
momento, incluindo Adobe® PostScript®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® e PPML.

•  As capacidades de alimentação em 
funcionamento, de recolher os trabalhos 
durante o funcionamento e de troca em 
funcionamento, permitem-lhe alimentar 
papel, recolher documentos acabados 
ou trocar os cartuchos de toner com a 
impressora a funcionar. Isto assegura 
uma operação contínua e uma elevada 
produtividade.

•  A digitalização a cores com uma resolução 
de digitalização de 600 x 600 dpi com 
cinzentos de 8 bits (256 sombras) produz 
cópias idênticas aos originais.

•  Um scanner rápido a cores, de uma 
única passagem e equipado com duas 
cabeças - significa que cada original é 
apenas digitalizado uma vez - digitaliza a 
velocidades que chegam às 200 imagens por 
minuto.

•  Digitalização/receção em simultâneo, 
rasterização e processamento de impressão 
oferecem uma produção máxima.

•  O Alimentador Automático com capacidade 
para 250 folhas, assegura que até mesmo os 
trabalhos com tiragens mais longas e mais 
complexos são produzidos com a máxima 
rapidez e eficiência.

•  A função Criar Trabalho permite programar 
facilmente diferentes tipos de página num 
mesmo documento, sem necessidade de 
separação manual, qualquer que seja a 
complexidade do trabalho.

•  Converta páginas impressas em ficheiro TIFF, 
JPEG e PDF que pode gravar em pastas para 
rápida reimpressão ou enviar diretamente 
para um FTP ou lista de distribuição de email.

•  A digitalização standard a cores, permite 
enviar comunicações a cores por e-mail 
ou através da distribuição digital de 
ficheiros (JPEG, TIFF, PDF) originando uma 
colaboração rápida e pouco dispendiosa.

Cumpra os prazos exigentes de toda a sua impressão transacional com 
o Copiador/Impressora Xerox® D136. Receba e processe dados de forma 
consistente, exata e fiável e imprima depois grandes volumes de faturas e extratos 
com a elevada qualidade esperada por si e pelos clientes. E pode colocar o Xerox® 
D136 exatamente onde necessita.

Faça os negócios crescer com desempenho 
e fiabilidade com que pode contar.

Fiabilidade
Na Xerox, esforçamo-nos para ajudar 
a sua empresa ou a sua organização 
a produzir trabalhos excecionais com 
maior rapidez e economia. Mas a 
produtividade e os resultados finais 
positivos não representam nada se 
não puder contar, também, com 
uma fiabilidade consistente. Por isso, 
todos os componentes do Copiador/
Impressora D136 foram concebidos 
tendo em vista um máximo tempo de 
atividade e uma vida longa.  

Assistência Xerox: Tudo o suporte de 
que irá necessitar

Conte com o nosso serviço de classe 
mundial para o apoiar de várias 
formas:

•  Automatic Meter Reads (AMR) 
(Leitura Automática do Contador) 
assegura uma faturação exata 
(onde se encontre disponível).

•  Para uma maior conveniência, pode imprimir 
a partir de qualquer unidade USB comum e 
gravar em qualquer unidade USB comum.



Opções de finalização

Finalizador standard com 
dobragem C/Z opcional

•  2/4 furos, empilhador com 
capacidade para 3000 
folhas, interposição com 
capacidade para 200 folhas, 
agrafamento simples ou duplo 
com comprimento variável e 
capacidade para 100 folhas

Finalizador do Booklet Maker 
com dobragem C/Z opcional

•  Todas as funções do finalizador 
standard, e ainda uma 
bandeja de empilhamento 
com capacidade para 2000 
folhas, criação de booklets até 
25 folhas (100 páginas)

Xerox® SquareFold® Trimmer

•  Disponível com finalizador do 
Booklet Maker, SquareFold 
até 25 folhas (100 páginas) 
aparando as faces entre 2 e 
20 mm 

•  Obtenha mais informações 
em www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

GBC® AdvancedPunch™

•  Obtenha mais informações 
em www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

Empilhador de  
Alta Capacidade

•  bandeja do empilhador para 
trabalhos separados em 
espinha com capacidade para 
5000 folhas

Opções de finalização avançadas

Finalizador Standard Plus

•  Inclui as funções do Finalizador 
Standard e dobragem em 
C/Z opcional, bem como 
DFA (Document Finishing 
Architecture), necessária para 
permitir opções de finalização 
avançadas adicionais

Encadernador de fita Xerox®

•  Encadernação de booklets até 
125 folhas de papel de 75 g/m²

•  Recargas individuais de fita 
para (425) encadernações de 
297 mm

•  Compatível com Plockmatic 
Pro50/35™ Booklet Maker

•  Obtenha mais informações 
em www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

•  Diversas opções disponíveis, incluindo SquareFold,  
alimentador de capas, módulo de aparamento  
e unidade Bleed Trim

•  Agrafamento na lombada e dobra de 1 a 50 ou  
1 a 35 folhas de papel (80 g/m2)

•  Combine com o Xerox® Tape Binder para obter  
ainda mais capacidades na criação de booklets

•  Obtenha mais informações em  
www.xerox.com/Plock50-35Specs

Opções de alimentação

Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas

2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): A4

Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas 
para grandes formatos

2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas):  
Até SRA3

Flexibilidade para todos os ambientes 

www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs


Aumente as suas capacidades com 
opções do servidor de impressão.

Xerox® FreeFlow® Print Server
(Opcional) 

Poderá usufruir de capacidades e de sinergias inigualáveis em todo o nosso 
portefólio a preto e branco, a cores e em cor de destaque, para além de um 
conjunto de funções de qualidade superior. Para obter mais informações, 
visite www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®

(Opcional) 

Irá obter uma ótima produtividade com o Fiery workflow, sempre que forem 
necessários prazos de entrega exigentes, make-ready flexível e produção Para 
obter mais informações, visite www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

Servidor de Cópia/Impressão Integrado Xerox® 
para o Copiador/Impressora Xerox® D136
Irá obter um workflow simples, com um ecrã tátil fácil de utilizar, 
funções excelentes e pequenas dimensões: Para obter mais 
informações, visite www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

O espectrofotómetro 
ES-2000 é usado para 
calibrar a impressora 
de forma a obter 
gradações consistentes 
e mais suaves assim 
como impressões 
consistentes na 
mesma tiragem e de 
equipamento para 
equipamento.

Servidores Externos Xerox® 
Servidores potentes com ferramentas de cor, 
capacidades de workflow e velocidade fantástica, 
mesmo ao seu alcance. 

www.xerox.com/DSeries-EX136Specs


Segurança
Pode ter a certeza de que o nosso Copiador/Impressora Xerox® D136 lhe proporcionam 
a si e aos seus clientes uma transmissão segura de dados críticos para o negócio, 
que são essenciais em comunicações transacionais tais como extratos financeiros. O 
nosso FreeFlow® Print Server utiliza normas de segurança tais como Passwords Fortes, 
FTP Seguro, Filtro IP e Bloqueio da Porta. Possui segurança flexível com funções que o 
protegem contra acesso e alterações não autorizadas – qualquer uma ou todas estas 
funções podem ser configuradas em grupo ou individualmente.

A vantagem: A capacidade de garantir a transmissão segura de dados críticos para o 
negócio é essencial para a relação com os seus clientes transacionais.

Simplifique os seus workflows

Soluções de Workflow Função O que faz por si

Xerox® FreeFlow® Web Services Portal web 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, liga a sua reprografia aos seus 
clientes.

Os seus clientes podem enviar seguramente novos trabalhos a partir de 
qualquer local, e reencomendar trabalhos existentes através da internet 
(ou de uma intranet).

Xerox® FreeFlow Process Manager® Automatiza os passos de pré-impressão 
comuns da sua reprografia.

Para além de um workflow sem intervenção, pode processar mais 
trabalhos mais rapidamente, por menos e ao mesmo tempo maximizar 
as suas impressoras.

Xerox® FreeFlow Output Manager® Automatiza o equilíbrio de volume e 
agendamento dos trabalhos

Pode automatizar a produção da sua aplicação e melhorar a eficiência.

Xerox® FreeFlow Makeready® Simplifica as operações de prepress para 
ajudar a facilitar os trabalhos complexos.

Os trabalhos podem ser completados de forma mais exata e 
rapidamente, libertando os operadores para processarem mais trabalhos.

Conjunto de Informação Variável 
FreeFlow

Um conjunto de ferramentas que ajudam a 
desenhar, criar e gerir trabalhos de impressão 
com informação variável de forma mas rápida 
e rentável.

Adicione o poder da personalização sem comprometer a produtividade. 
Isoladas ou como uma solução integrada, as ferramentas VI Suite 
ajudam-no a otimizar workflows de produção e maximizar o resultado 
final.

FreeFlow Express to Print Interface visual intuitivo que simplifica as 
fichas de trabalho e as funções de pré-
impressão, enquanto a automatização 
baseada em modelos otimiza a configuração 
dos seus trabalhos

Aumenta a sua produtividade de forma rentável, mesmo quando se trata 
de trabalhos difíceis como cartões de visita, livros e manuais.

XMPie® uDirect® Produza documentos dinâmicos, altamente 
personalizados, e visualmente ricos com o 
Adobe® InDesign®.

Crie peças impressas orientadas por dados, que despertam a atenção e 
geram índices de resposta significativamente mais elevados através de 
mensagens direcionadas e gráficos relevantes.

XMPie® StoreFlow Permite que os cliente submetam e 
monitorizem encomendas através da web 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Uma solução completa de Impressão via Internet (Web-to-print) para 
criar e gerir lojas online e portais de marketing. Ao combinar Impressão 
via Internet (Web-to-print) com automatização de pré-impressão, o 
StoreFlow inclui tudo o que é necessário para dimensionar de forma 
rentável o seu negócio através da Web.

XMPie® TransMedia Desenvolva e implemente campanhas 
integradas multi-canal, que tiram partido da 
impressão, email e Web.

Crie e faça a gestão interativa de campanhas cross-media multi-touch 
que envolvem os destinatários e desenvolvem conversas contínuas.



Aplicações de Finalização

Ordenar e Separar Agrafamento Perfuração Booklet Dobragem Dobra em Z

Trifólio Dobragem em Z de A3 Acertos Aparar até à Margem Dobragem em quadrado

Papel e Suportes 
Especiais Xerox®

Veja a Diferença Originada  
pela Qualidade

Os nossos papeis otimizados 
digitalmente e suportes de 
impressão especiais, foram 
especificamente criados em 
conjunto com o Copiador/
Impressora Xerox® D136 para 
lhe oferecer uma produtividade, 
fiabilidade e flexibilidade superiores. 
Escolha entre uma vasta seleção de 
papel e suportes especiais (Xerox® 
DocuMagnets, auto-colantes para 
janela, imagens em acordeão, e 
muitos mais), numa gama completa 
de gramagens e dimensões, para 
criar várias aplicações de impressão 
e documentos finalizados

Para mais informações, visite-nos 
em www.xerox.com

Obtenha melhores índices 
de resposta às suas 
peças transacionais
Como o Copiador/Impressora Xerox® D136 
aceita um vasto leque de fluxos de dados 
comuns e originais, poderá produzir facilmente 
todas as suas aplicações transacionais. E 
poderá aumentar os índices de resposta dessas 
aplicações, acrescentando gráficos orientados 
por dados de alta qualidade às facturas e aos 
extratos dos seus clientes. 

O Xerox ® D136 permite-lhe transformar as 
suas aplicações transacionais standard em 
ferramentas de vendas rentáveis - é fácil 
adicionar gráficos personalizados, ofertas 
promocionais e conteúdo de marketing. 
E também irá economizar em despesas de 
impressão e de correio.

A oportunidade na impressão 
de livros será fácil de aproveitar
Com o Xerox® D136, encontra-se bem 
preparado para ter sucesso na impressão de 
livros e manuais. Oferecemos o modelo de 
negócios certo, os utilitários e a experiência 
de workflow adequados, e a tecnologia certa 
para ajudar a garantir o seu êxito no negócio 
em expansão de impressão digital de livros. 
Um excelente complemento ao offset, este 
sistema permite-lhe obter o aspeto que os 
autores, editores e leitores exigem através de 
uma imagem de elevada qualidade e uma 
finalização mate semelhante a offset.

Aplicações de publishing rápidas 
e de elevada qualidade
A Xerox® D136 realiza rapidamente aplicações 
de publishing, ao mesmo tempo que 
proporciona a elevada qualidade de imagem 
exigida por si e pelos seus clientes. Quer seja 
uma comunicação destinada a milhares de 
destinatários ou uma carta personalizada, 
pode produzir as suas aplicações com rapidez 
e eficiência – e exceder as expectativas 
do cliente com a excecional qualidade de 
imagem. Pode por exemplo:

•  Personalizar texto e gráficos para captar 
a atenção e acrescentar valor às suas 
comunicações.

•  Produzir trabalhos com elevada qualidade 
em suportes de impressão que permitem 
aos seus clientes obter uma vantagem 
competitiva nos mercados onde operam – o 
Xerox® D136 permite-lhe escolher entre uma 
vasta gama de suportes de impressão para 
que dê largas à sua criatividade

Crie aplicações profissionais 
e com bom aspeto. 
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Especificações do Copiador/Impressora Xerox® D136

Motores de impressão
• Motor Xerográfico Monocromático
• Velocidades de Impressão

 – 136 ppm – A4
 – 82 ppm – B4
 – 68 ppm – A3
 – 34 ppm – SRA3

• Tempo de saída da primeira cópia: 3,7 segundos ou 
menos

• Impressão de uma ou duas faces
• Resolução da rasterização até 1200 x 1200 dpi e 

resolução até 2400 x 2400 dpi com trama de meios-
tons de 106 lpi (predefinição) ou 150 lpi (modo de 
alta qualidade)

• Registo da frente para o verso: +/- 1,0 mm
• Capacidades de leitura automática do contador 

(AMR) (quando disponível)

Armazenamento de documentos
• Disco de 320 GB ou superior com 14,6 GB para 

armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos 
• Digitalização a Cores Avançada
• Scanner de Duas Cabeças: Digitalização até 200 ipm 

a preto e branco, simplex / duplex
• Resolução de digitalização ótica de 600 x 600 dpi a 

8 bits de cinzento (256 sombras)
• Digitalização de acordo com as normas do setor, em 

PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta 
LDAP

• Scan to Email com notificação de entrega de e-mail
• Scan to Network File Server
• Digitalizar/Gravar para USB e Imprimir de USB
• Alimentador automático de documentos duplex para 

250 folhas
• Formatos de produção: A5 a A3
• Gramagens de produção:

 – Simplex ou duplex: 52 a 200 g/m²
• Kit PDF Scan opcional

Alimentação de Papel
Gramagens e capacidade:
• Bandeja 11: 1 100 folhas – formatos standard 

selecionáveis: A4, JIS B5, Executive
• Bandeja 21: 1 600 folhas – formatos standard 

selecionáveis: A4, JIS B5, Executive
• Bandeja 3-41: 550 folhas cada – 140 x 182 mm (A5) 

a 330 x 488 mm (SRA3)
• Bandeja 5 Bandeja Bypass: 250 folhas –  

100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 a 253 g/m2
• Alimentador Opcional de Alta Capacidade:  

2 bandejas, 2000 folhas cada – 52 a 216 g/m²
• Alimentador Opcional de Alta Capacidade com  

2 bandejas para formatos maiores: 4000 folhas 
–182 x 182 mm a SRA3; 52 a 253 g/m2

• Suportes Revestidos: Consulte o Documento de 
Expectativas do Cliente para mais informações sobre 
o papel com revestimento aprovado pela Xerox®

Finalizador standard
• Agrafamento em várias posições: simples ou duplo 

com comprimento variável, com capacidade para 
100 folhas

• 2 e 4 furos; perfuração Suíça com 4 furos
• Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²); 

Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
• Interposer com capacidade para 200 folhas pré-

impressas e preenchidas: A4 a A3; 52 a 220 g/m2

Finalizador Booklet Maker
Inclui funções do Finalizador Standard com 
empilhador para 2000 folhas mais:
• Cria automaticamente booklets até 25 folhas  

(100 faces impressas, com agrafamento na lombada) 
– A4, B4, A3, SRA3

Módulo de corte Xerox® SquareFold®

• Square fold até 25 folhas (100 páginas)
• Apara a face entre 2 e 20 mm em intervalos de 

0,1 mm
• 64 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m² 

(com revestimento)
• Formatos de papel aceites: 216 x 279 mm a  

330 x 457 mm
• Disponível apenas com Booklet Maker Finisher
Obtenha mais informações em www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs 

Empilhador de alta capacidade 
opcional com carrinho deslizante
• Bandeja do empilhador para trabalhos separados em 

espinha com capacidade para 5000 folhas; B5 LEF 
até SRA3

• Bandeja superior com capacidade para 500 folhas, 
inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais 
disponíveis

Dobragem opcional
• Dobra em C e dobra em Z A4
• Impressão no interior ou exterior do papel dobrado
• Dobra A3 em Z para inserção em conjuntos de 

documentos A4 (dobragem em Z engenharia)
• Disponível com Finalizador Standard, Finalizador 

Booklet Maker e Finalizador Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™
• Papel: A4 alimentado pelo lado maior (apenas lado 

de 297 mm)
• 75 a 216 g/m²
• Disponíveis vários conjuntos de vincagem 

substituíveis pelo cliente
Obtenha mais informações em www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs 

Soluções de finalização adicionais 
(DFA)
Finalizador Standard Plus
• Empilhador com capacidade para 2000 folhas  

(80 g/m²)
• As mesmas funções que o finalizador standard com 

a arquitetura DFA integrada necessária para permitir 
realizar uma série de opções de finalização inline de 
outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

Encadernador de fita Xerox®

• Encaderna entre 1 e 125 folhas de papel de 75 g/m²
• Recargas individuais de fita para 425 encadernações 

de 297 mm
• Pode ser combinado com o Plockmatic Pro50/35™ 

Booklet Maker
Para obter mais informações, visite www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs 

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker
• Agrafamento na lombada e dobragem, entre 1 folha 

e 35 folhas ou até 50 folhas, produzindo booklets 
até 140 ou 200 páginas (80 g/m²) ou simplesmente 
dobragem de uma folha individual

• Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder
Para obter mais informações, visite www.xerox.com/
Plock50-35Specs 

Segurança de dados
• Impressão segura standard, autenticação com LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password, 
encriptação FIPS 140-2 (apenas Servidor Integrado), 
e-mail com encriptação S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP 
v3.0, e-mail sobre SSL, sobreposição de imagem (3x 
ou 1x, imediata, programada, a pedido) encriptação 
dos dados do disco rígido, registo de auditoria CAC 
opcional

• Preparado para IPv6
• Encriptação 256-bit
• Certificado com Common Criteria
• Contabilização Baseada em Trabalhos

Requisitos Elétricos2

• Motor de impressão:
 – Alimentação 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 – Classificação KVA: Consumo máximo de energia: 

2,8-3,1 KVA
 – Certificação de agências: Conformidade com 

ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, 
MEDITECH, Citrix, WHQL, ECOLOGO®, EAC, NOM, 
RoHS, CE, WEEE

• Alimentação/Finalização opcional:
 – Cada um dos módulos requer alimentação elétrica 

de 100 - 240 VCA, 60/50 Hz

Servidores de impressão
Servidor de Cópia/Impressão Integrado (Standard)
Especificações do Hardware
• Disco rígido de 320 GB, 2 GB RAM
• Ecrã tátil plano a cores de 10,4 polegadas
• Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg e 

1000MBTX/seg (opcional))
Para obter mais informações, visite www.xerox.com/
D136IntegratedServerSpecs

Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® (Opcional)
Para obter mais informações, visite www.xerox.com/
DSeries-FreeFlowSpecs

Servidor de Impressão Xerox® EX136, Powered by 
Fiery® (Opcional)
Para obter mais informações, visite www.xerox.com/
DSeries-EX136Specs

1 Capacidade baseada em 52 a 216 g/m2 
2  Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter 

detalhes da instalação
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