
Soluções de Finalização Xerox®

Liberdade para finalizar qualquer trabalho que  
tenha começado

Xerox® Versant® 80 Press 
Xerox® Versant® 2100 Press 
Xerox® Colour 800i/1000i Presses
Guia de Finalização
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Com a gama de opções de finalização disponíveis para as Xerox® Production Colour 
Digital Presses, pode juntar as capacidades mais adequadas ao seu mix de trabalhos 
e melhorar o workflow, produzindo mais trabalhos com um ótimo retorno dos seus 
investimentos.

Mantenha o ritmo da produção, 
independentemente da forma como 
corta, agrafa, perfura ou encaderna os 
seus trabalhos.

Este guia ajuda-o a ajustar as suas 
opções de finalização ao tipo de trabalho 
que produz nas Xerox® Production 
Colour Presses e à forma como gere 
a sua reprografia. Quer precise de 
empilhamento de elevada capacidade, 
agrafamento, inserções ou criação 
de booklets, todas as suas opções de 
finalização conseguem acompanhar 
o passo das velocidades de nível de 
produção do seu equipamento. Estamos 
ainda a alargar as nossas opções 
de automatização para o ajudar a 
poupar ainda mais tempo e dinheiro 
nos processos de finalização em pré-
impressão e pós-impressão. Ofereça  
a qualidade e o acabamento que os  
seus clientes pretendem com a sua 
Xerox® Production Colour Press e com  
as Soluções de Finalização Xerox®.
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Xerox® Versant® 
80 Press

Xerox® Versant® 
2100 Press

Xerox®

Colour 
800i/1000i
Presses

Booklets 
(agrafados na 
lombada)

Finalizador Booklet Maker com módulo de 
dobragem em C-Z opcional

x x x

Criador de Booklets C.P. Bourg® BDFEx x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker x* x x
Xerox® 2-Knife Trimmer para o 
Xerox® SquareFold® Trimmer opcional

x x

Xerox® SquareFold® Trimmer para o Finalizador 
Booklet Maker opcional

x x x

Watkiss PowerSquare™ 224 x
Alimentação/Bypass Xerox® Dual-Mode Sheet Feeder (BSFEx) da C.P. Bourg® x
Dobragem Finalizador Booklet Maker com módulo de 

dobragem em C-Z opcional
x x x

Finalizador Standard com módulo de dobragem em 
C-Z opcional

x x x

Perfect Bound Xerox® Perfect Binder x
Perfuração/Lay Flats Finalizador Business Ready x

Finalizador Booklet Maker com módulo de 
dobragem em C-Z opcional

x x x

GBC® AdvancedPunch™ x x x
GBC® eBinder II™ x
Finalizador Standard com módulo de dobragem em 
C-Z opcional

x x x

Empilhar/Bypass Empilhador de alta capacidade x x x
Conjuntos agrafados Finalizador Business Ready x

Finalizador Booklet Maker com módulo de 
dobragem em C-Z opcional

x x x

Criador de Booklets C.P. Bourg® BDFEx* x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Finalizador Standard com módulo de dobragem em 
C-Z opcional

x x x

Xerox® 
IntegratedPLUS 
Finishing

Criador de Booklets C.P. Bourg® BDFEx x
Horizon ColorWorks PRO Plus x* x x
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker x* x x
Xerox® Dual-Mode Sheet Feeder (BSFEx) x

*Pós lançamento
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Finalização Eficiente

Vantagens
•  Combina as vantagens de um 

dispositivo de finalização inline com a 
conveniência e economia da partilha 
de um módulo de finalização com 
várias impressoras.

•  Economiza tempo e permite-lhe 
produzir mais trabalhos através da 
configuração automática de ficheiros e 
configuração automática de módulos 
de finalização inline ou offline com 
a Solução de Finalização Xerox® 
IntegratedPLUS para Booklets. 

•  Mantém a integridade do trabalho, 
permitindo a deslocação das pilhas 
impressas facilmente para o módulo  
de finalização sem dividir a pilha.

•  Em modo off-line, o módulo de 
finalização anexo permite gerir até  
15 000 folhas/hora.

Xerox® Dual-Mode Sheet Feeder 
(BSFEx) da C.P. Bourg®

Como dispositivo isolado ou como parte 
do Xerox® IntegratedPLUS Finishing 
Solution for Booklets, o Xerox® Dual-
Mode Sheet Feeder proporciona uma 
forma eficiente para preparar trabalhos 
para finalizadores, permitindo a 
programação automática do finalizador 
para partilhar um dispositivo de 
finalização com várias impressoras. Uma 
impressora equipada com o BSFEx inline 
pode contornar o alimentador de papel 
BSFEx e enviar as folhas diretamente 
para o módulo de finalização inline. 
Além disso, permite colocar as pilhas de 
outras impressoras no BSFEx, de modo 
a utilizar esse finalizador inline quando 
a impressora a ele associada não estiver 
a utilizá-lo. O BSFEx também pode ser 
utilizado para enviar trabalhos para 
módulos de finalização automática 
offline, caso a finalização inline não seja 
adequada ao seu plano de negócios.

The BSFEx inclui dois compartimentos 
de alimentação separados: uma bandeja 
de alta capacidade inferior, que permite 
acomodar pilhas com uma altura até 
508 mm, e uma gaveta de alimentação 
superior com capacidade para pilhas 
de capas ou separadores até 160 mm. 
Utiliza um scanner manual portátil para 
ler dados JDF a partir de folhas de rosto 
impressas, específicas dos trabalhos 
que acompanham as pilhas. O BSFEx 
está equipado com reconhecimento 
de marcas OMR, deteta de páginas 
duplicadas ou em falta dos dois 
compartimentos, e deteta quando  
uma das bandejas estiver vazia.

4

Alimentador de Folhas Xerox® Dual-Mode
(BSFEx) da C.P. Bourg®
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GBC® AdvancedPunch™

•  Crie facilmente na sua empresa 
documentos com encadernação 
profissional com os estilos de 
encadernação offline utilizados  
com frequência.

•  Concebido para utilizadores casuais 
ou para profissionais de produção 
para que estes possam comçecar a 
perfurar trabalhos diretamente a partir 
do seu ambiente de trabalho ou de 
controladores de impressão.

Vantagens
•  Maximize a produtividade e reduza  

os custos de produção globais, 
reduzindo o tempo de configuração  
e os custos relacionados com 
a finalização manual, criando 
documentos prontos para 
encadernação utilizando um  
simples botão.

•  Acrescente estilo e versatilidade  
a documentos encadernados; até  
sete estilos de perfuração comuns 
produzem documentos prontos para 
encadernar, às velocidades anunciadas.

GBC® AdvancedPunch™
O GBC AdvancedPunch para as  
Xerox® Colour 800i/1000i Presses,  
Xerox® Versant® 80 Press e Xerox® 
Versant® 2100 Press permite-lhe criar 
documentos encadernados com aspeto 
profissional combinando impressão, 
perfuração e separação num único e 
conveniente passo. Selecione entre os 
vários cortantes intercambiáveis para 
obter estilos comuns de encadernação 
sem perfuração manual, aumentando 
assim a produtividade e reduzindo os 
custos ao mesmo tempo que produz 
documentos com aspeto profissional.

Características
•  Permite impressão, perfuração e 

separação inline para aplicações offline 
prontas para encadernação.

•  O módulo AdvancedPunch é 
totalmente integrado na impressora.

•  Selecione um dos vários cortantes 
intercambiáveis (opcional) para obter 
estilos de encadernação populares, sem 
necessidade de perfuração manual.

•  Três cortantes adicionais podem 
ser armazenados com o módulo 
AdvancedPunch.

•  Substituição fácil dos cortantes, sem 
necessidade de recorrer a alavancas ou 
a ferramentas.

•  O módulo AdvancedPunch utiliza um 
design único de sensor do recipiente de 
resíduos e inclui um grande recipiente 
de resíduos onde são recolhidos os 
restos da perfuração.

•  Suporta a perfuração de separadores 
pré-cortados para criar aplicações 
perfuradas como manuais, guias ou 
materiais de planificação.

Uma perfuração profissional
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Uma encadernação profissional
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GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Vantagens

Faça crescer o seu negócio
• Diga sim a mais aplicações

• Use suportes de impressão mistos

•  Fácil programação dos trabalhos e 
rápido tempo de execução

Produza mais trabalhos fantásticos
• Qualidade de imagem de elevado valor

• Capas e conteúdos personalizados

•  Utilize a Tinta Sólida Transparente para 
dar mais impacto a conteúdos estáticos 
e personalizados

Reduza os custos
• Utilização total dos ativos

•  Utilização inline com as Xerox® Colour 
800i/1000i Presses

•  Use offline/manual para outros blocos 
de livros e capas 

Xerox® Perfect Binder
Com o Xerox® Perfect Binder será mais 
fácil tirar partido de novas oportunidades 
para fazer crescer o seu negócio na 
área de livros a pedido, trabalhos de 
auto-publicação – e outras publicações 
de "micro-nicho". Esta nova opção 
de finalização versátil, permite a 
produção inline de livros perfeitamente 
encadernados, sendo capaz de realizar 
acerto das faces originando livros 
com finalização profissional. O Xerox® 
Perfect Binder é perfeito para a criação 
tradicional de livros onde as grossas 
capas pré-impressas são fundamentais, 
imprimindo mesmo blocos de livros 
a cores à velocidade anunciada. O 
Xerox® Perfect Binder possui também 
a capacidade única de agir como 
dispositivo de encadernação offline 
(manual) para impressões feitas noutras 
sistemas na loja do cliente. 

GBC® eBinder II™
O GBC eBinder II™ é um sistema 
de encadernação automatizado e 
mecânico que produz o acabamento 
de documentos A4 utilizando um único 
elemento de encadernação ajustável 
automaticamente a livros de qualquer 
espessura. O GBC eBinder II é totalmente 
automático e cria livros de elevada 
qualidade e planos de forma rápida 
e fácil inline. O elemento inovador de 
“tamanho único” GBC Ellipse produz 
livros planos e a 360 graus, com um 
aspeto atual e moderno. O perfil elíptico 
deste elemento cria documentos 
compactos que facilitam a expedição, 
armazenamento e empilhamento.

Vantagens
•  Funções de empilhamento, 

perfuração e encadernação, tudo num 
equipamento inline.

•  Elemento durável de encadernação em 
poliéster, realiza um ajuste automático 
para que obtenha uma produtividade 
e facilidade de utilização (disponível 
em preto, azul marinho, branco e gelo/
transparente).

•  Pequena dimensão com cerca de  
610 mm de largura.

•  Produz booklets planos a 360 graus 
– até 102 folhas – com um aspeto de 
elevada qualidade.

•  Pode passar as folhas para dispositivos 
de finalização de terceiros.
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Booklets mais fáceis

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet 
Maker
Para manter a produção interna de 
booklets, escolha o Plockmatic Pro 50/35 
Booklet Maker, que oferece uma solução 
eficaz e produtiva na criação de booklets. 
Desenhado para suportar tiragens de 
volume de produção, pode dobrar entre 
1 e 50 folhas (35 no Pro 35) ou agrafar 
na lombada e dobrar entre 2 e 50 folhas 
(35 folhas no Pro 35) para booklets com 
um máximo de 200 páginas (140 no 
Pro 35). O sistema Plockmatic Pro 50/35 
Booklet Maker, é uma solução modular 
composta por um booklet maker, 
módulo de acerto das faces, lombada 
quadrada e alimentador de capas. 
O módulo opcional para criação de 
lombada quadrada, cria uma lombada 
perfeita quadrada que é o complemento 
perfeito de qualquer booklet. O RCT 
Rotate Crease Trimmer permite acertar 
em três faces os booklets com mancha 
de impressão integral e com ponto 
de arame. O Alimentador de Capas 
possibilita a adição de capas a cores  
pré-impressas (250 g/m2). 

Vantagens
•  Pode produzir facilmente vários 

booklets numa operação contínua.

•  Desenhado para suportar tiragens de 
produção.

•  Módulo opcional "square fold" agrafa 
na lombada criando uma lombada 
quadrada perfeita.

•  Módulo opcional para alimentação de 
capas adiciona capas e contracapas 
a cores pré-impressas, originando 
catálogos, manuais de utilizador, livros 
de curso, etc. duradouros e atraentes.

C.P. Bourg® BDFEx

Vantagens
•  A nova interface do utilizador permite 

armazenar até 500 trabalhos com 
nomes integralmente alfanuméricos.

•  Aumente a velocidade e a eficiência 
da impressão digital, com finalização 
inline.

•  Ajuste as definições de finalização à 
medida que os trabalhos passam pela 
nova IU.

•  Utilização de 2 ou 4 cabeças de 
agrafamento. 

•  Para impressão sem margens (acerto 
em três lados), encontra-se disponível 
o Bleed Crease Module (BCMEx) 
como dispositivo opcional. O BCMEx 
permite aparar as margens de forma 
independente entre 4 mm e 25 mm e 
vincar apenas a capa ou vincar a capa 
e as páginas do corpo, produzindo 
booklets com uma finalização mais 
perfeita. O BCMEx também possui 
um recetáculo de resíduos de alta 
capacidade para recolher as aparas  
de papel.

•  Solução de Finalização Xerox® 
IntegratedPLUS Opcional.

•  Módulo opcional de acerto, acerta os 
rebordos em branco de cada folha, 
permitindo a impressão até à margem. 

•  Flexibilidade devido à capacidade 
offline.

C.P. Bourg® BDFx Booklet Maker 
com Square Edge
O C.P. Bourg® BDFEx é um criador 
de signature booklets totalmente 
automático que produz inline booklets 
com agrafamento na lombada de alta 
qualidade. A nova opção oferecida pelo 
módulo Square Edge (SQEDG) aumenta 
ainda mais as suas capacidades, 
permitindo opcionalmente produzir 
lombadas retas. 

O BDFEx permite agrafar entre 2 e 50 
folhas no canto ou no topo, podendo 
também ser utilizado em modo apenas 
de dobragem. 

O BDFEx é controlado através de um 
ecrã tátil e não necessita de quaisquer 
utilitários para mudar de formato de 
papel ou de aplicação. Um sistema de 
deteção do percurso de papel completo 
assegura a monitorização da produção 
de documentos ao longo de todos os 
passos do processo. Inclui uma cassete 
de fio de arame, fácil de colocar, que 
produz automaticamente mais de  
50 000 pontos e se ajusta inclusivamente 
a livros de diferentes espessuras. 
Outras funções incluem um módulo de 
dobragem de rolo duplo que garante 
dobragens perfeitas, retas e precisas, e 
redimensionamento automático, que 
utiliza um módulo de corte com duas 
lâminas auto-afiáveis. 
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Watkiss PowerSquare™ 224Horizon ColorWorks PRO Plus

Vantagens
•  Os livros SquareBack têm o aspeto 

impecável de uma encadernação 
perfeita mas a segurança de uma 
lombada cosida.

•  A cabeça de agrafamento única de seis 
posições permite vários layouts para 
pequenos livros de bolso, poupando-lhe 
dinheiro na impressão.

•  Design ergonómico que poupa espaço 
devido à sua pequena dimensão.

•  Aceita o leque completo de gramagens 
e formatos disponíveis para os Sistemas 
Xerox Nuvera® Production e Perfecting 
Production.

•  A rotação automática da folha 
acompanha a velocidade da 
impressora.

•  Módulo de acerto opcional para 
impressão a toda a folha.

•  Alimentador de Capas – A gaveta 
de alimentação pode ser usada para 
inserir capas e para alimentação offline 
de conjuntos pré-separados.

Watkiss PowerSquare™ 224
O Watkiss PowerSquare™ 224 é um 
sistema completo para criação de 
livros, que combina quatro processos 
necessários à produção de manuais de 
qualidade: agrafamento, dobragem, 
formação da lombada e acerto. Este 
finalizador produz livros SquareBack™ 
até 10,4 mm (224 páginas/56 folhas de 
70 g/m2). Inclui definições totalmente 
automáticas e uma cabeça simples 
com seis posições de agrafamento 
que permite um comprimento variável 
do agrafo de forma a acomodar 
diferentes espessuras de livros. Uma 
alternativa rentável à encadernação 
perfeita ou encadernação com fita, o 
Watkiss PowerSquare 224 irá ajustar-
se automaticamente com base no 
número de folhas, de forma a oferecer 
o comprimento de agrafo mais exato 
e a melhor profundidade de dobra – 
de imediato – de forma a acomodar 
diferentes trabalhos. 

Horizon ColorWorks PRO Plus 
O Horizon ColorWorks PRO Plus é a 
geração futura de finalizadores de 
documentos all-in-one desenhada para 
trabalhar inline com as Xerox® Colour 
800i/1000i Presses e Xerox® Versant® 
2100 Press. O compacto e multifuncional 
ColorWorks® cria booklets, vinca, acerta 
as margens, dobra, agrafa e empilha, 
o que faz dele um serviço completo de 
encadernamento. 

O sistema compacto ColorWorks realiza 
funções de agrafamento no canto, no 
lado e no centro, com dobra do booklet 
e acerto da face. Os booklets finalizados 
saem num empilhador vertical integrado 
e motorizado para comodidade e 
eficiência do espaço. 

Vantagens
•  Ecrã tátil – O simples ecrã tátil a 

cores reduz os erros do operador e 
proporciona uma automatização 
completa para rápida programação 
sem necessidade de aptidões 
especializadas de operação. 

•  Agrafamento – Agrafamento de 
qualidade profissional com cartucho  
de agrafos substituível pelo cliente 
(5 000 agrafos) e distância ajustável 
entre os agrafos. 

•  Acerto da Face – Guilhotina de acerto 
de grande capacidade acerta os 
rebordos para produzir booklets com 
qualidade profissional. 

•  Guilhotinas rotativas – As guilhotinas 
programadas automaticamente, 
removem o excesso de papel do topo  
e fundo das folhas para obter uma cor 
de margem a margem. 

TITLE: X_28840_D80BR-02ZD   LANGUAGE: Portuguese   DATE: February 19, 2015 9:32 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 8 of 12



Soluções Inovadoras

Vantagens
•  Dispensa a necessidade de operadores 

de pré-impressão altamente 
qualificados para preparar os ficheiros 
de acordo com as especificações do 
módulo de finalização.

•  Dispensa a programação manual no 
dispositivo de finalização e reduz o risco 
de erro, uma vez que os parâmetros 
necessários (por exemplo, a imposição 
da página, a ordem das páginas e o 
corte) são definidos automaticamente 
assim que um trabalho entrar no seu 
workflow. 

•  Estende a conveniência e a economia 
da finalização automatizada a várias 
impressoras (incluindo impressoras 
Xerox® e impressoras de outras marcas 

existentes na mesma loja), sem 
necessidade de diversos dispositivos de 
finalização inline dedicados.

•  Maximiza a produtividade, permitindo 
a produção de impressões para os 
carros do empilhador à velocidade 
de impressão anunciada, enquanto 
um dispositivo de finalização anexo 
encaderna os trabalhos à total 
velocidade anunciada.

•  Facilita a gestão de um misto de 
trabalhos, incluindo diferentes 
requisitos de finalização e tiragens 
curtas, sem ocupar uma impressora  
de grandes volumes.

A Solução de Finalização Xerox® 
IntegratedPLUS permite que dispositivos 
de finalização selecionados sejam 
programados automaticamente 
através de instruções JDF, quer estejam 
ou não ligados a uma determinada 
impressora. Basta que o operador 
coloque as folhas e capas no dispositivo 
de finalização, digitalize uma folha com 
código de barras e prima "Iniciar". Não 
é necessária qualquer configuração 
manual do módulo de finalização. No 
exemplo acima, a sua impressora de 
produção pode imprimir e empilhar 
um relatório anual a encadernar 
num módulo de finalização offline, 
enquanto o criador de booklets inline se 
encarrega de encadernar booklets de 
benefícios impressos originalmente num 
dispositivo completamente diferente.

Ou, dependendo da sua empresa, pode 
optar por colocar um mesmo criador 
de booklets off-line a servir diversas 
impressoras. Em qualquer dos casos,  
a configuração automática do criador  
de booklets com as capacidades da  
Solução Xerox® IntegratedPLUS,  
permite-lhe otimizar o seu investimento 
e as suas operações, tirando partido da 
automatização.

Solução de Finalização para 
Booklets Xerox® IntegratedPLUS

Sendo vantajosa como é, a finalização 
automática comprometia normalmente 
ativos preciosos nas suas instalações. 
Os processos de prepress e postpress 
exigiam pessoal altamente qualificado 
para preparar os ficheiros para os 
dispositivos de finalização no front end 
e para depois preparar o dispositivo de 
finalização para executar o trabalho. 
Além disso, era forçado a dedicar um 
dispositivo de finalização apenas a 
uma impressora. Se não produzisse 
booklets, por exemplo, esse criador de 
booklets ficava em espera. A Solução de 
Finalização Xerox® IntegratedPLUS muda 
toda esta situação. Agora, a configuração 
da pré-impressão e a configuração da 
finalização podem ser automatizadas, 
independentemente de o dispositivo 
de finalização estar inline, com a 
impressora ou offline. Irá obter o melhor 
da finalização: a conveniência do inline 
com a flexibilidade do offline, além de 
economizar em mão de obra.

9

Solução Xerox® IntegratedPLUS Finishing

Pré-impressão com 
um único toque

Finalização Automática 
Inline e Offline

Finalização Automática Offline

Elimina os congestionamentos de pré-impressão e de finalização, aumentando a utilização de ativos.
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Equipamento
Xerox® Dual-Mode 
Sheet Feeder (BSFEx)

GBC® 
AdvancedPunch™ GBC® eBinder II™ Xerox® Perfect Binder

Plockmatic Pro 50/35™ 
Booklet Maker

Modo Inline c/bypass  
ou Nearline

Inline c/bypass Inline c/bypass Inline c/bypass Inline

Dimensões (L x P x A) - 
milímetros

1.229 x 913 x 1.316 305 x 724 x 978 610 x 860 x 960 1.320 x 780 x 1.350 1.455 x 645 x 1.085

Peso 450 kg 70 kg 183 kg 374 kg 135 kg

Gramagem do Papel 60 – 350 g/m2 64 – 300 g/m2 68 – 120 g/m2 64 – 163 g/m² (bloco 
do livro) 90 – 300 g/m² 
(capa)

64 – 300 g/m2

Tipo de acabamento Alimentador Dual 
Mode

Folhas perfuradas Booklets planos Perfect Bound Signature Booklets

Formato mínimo do papel 
– Bandeja superior

N/D N/D N/D N/D N/D

Formato máximo do papel 
– Bandeja superior

N/D N/D N/D N/D N/D

Capacidade da bandeja 
superior

N/D N/D N/D N/D N/D

Mínimo de folhas 
agrafadas/Tamanho da 
folha

N/D N/D N/D N/D N/D

Máximo de folhas 
agrafadas/Tamanho da 
folha

N/D N/D N/D N/D N/D

Número máximo de 
agrafos

N/D N/D N/D N/D N/D

Aprovado para Colour 800/1000  
Press Inline
Todos os Sistemas 
Nearline

C75, J75, Colour 
800/1000 Presses e 
Versant™ 2100 Press

Colour 800/1000 
Presses

Colour 800/1000 
Presses

Colour 800/1000 
Presses e Versant™ 
2100 Press

Ponto de arame ou agrafo N/D N N/D N/D Agrafo

Criação de Booklet N N S S S

Máximo de folhas por livro N/D N/D 100 200 50/35

Acertos N/D N/D N S S (módulo opcional)

Capacidade de 
empilhamento principal

N/D Contínuo 9 livros de 100 folhas 7 livros de 100 folhas 
(108 mm máx)

15 conjuntos de 
booklets com 30 folhas

Tamanho mínimo de 
empilhamento

N/D 210 x 297 mm 
Alimentação pelo Lado 
Maior apenas lado com 
297 mm

N/D N/D N/D

Tamanho máximo de 
empilhamento

N/D 210 x 297 mm 
Alimentação pelo Lado 
Maior apenas lado com 
297 mm

N/D N/D N/D

Tamanho mínimo do 
booklet

N/D N/D A4 B5 206 x 137 mm

Tamanho Máximo do  
Booklet

N/D N/D A4 229 x 203 mm 320 x 229 mm

Dobragem N/D N N N S

Perfuração N/D S (disponíveis vários 
cortantes)

N N N/D

Dispositivos Bypass/ 
de alimentação de outros 
fabricantes

S S S Bypass N

Alimentado por/Necessita Empilhador Módulo de interface Colour Press Standard 
Finisher Plus

Módulo de interface Finalizador Standard 
Plus

Tamanho do livro acabado 
- Mín.

N/D N/D N/D 148 x 203 mm N/D

Tamanho do livro acabado 
– Máximo

N/D N/D N/D 216 x 297 mm N/D

Especificações do Xerox® 
Entry Production Colour 
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Equipamento C.P. Bourg ® BDFEx
Watkiss 
PowerSquare™ 224

Horizon ColorWorks 
PRO Plus

Modo Inline Inline Inline

Dimensões (L x P x A) - 
milímetros

2.650 x 739 x 1.803 1.680 x 1.870 x 1.330 2.250 x 686 x 1.200

Peso 450 kg 431 kg 559 kg

Gramagem do Suporte de 
Impressão

60 – 200 g/m2 70 – 250 g/m2 81 – 250 g/m2

Tipo de acabamento Agrafamento/ 
Signature booklets

Signature Booklets Agrafamento/
Signature booklets

Formato mínimo do papel 
– Bandeja superior

N/D N/D N/D

Formato máximo do papel 
– Bandeja superior

N/D N/D N/D

Capacidade da bandeja 
superior

N/D N/D Altura da pilha 
equivalente a 76 mm

Mínimo de folhas 
agrafadas/Tamanho da 
folha

203 x 254 mm N/D 2 – 182 x 210 mm

Máximo de folhas 
agrafadas/Tamanho da 
folha

297 x 356 mm N/D 25 – 320 x 360 mm

Número máximo de 
agrafos

4 N/A 2

Aprovado para Colour 800/1000 
Presses

Colour 800/1000 
Presses

Colour 800/1000 
Presses

Ponto de arame ou agrafo Ponto de arame Ponto de arame Agrafo

Criação de Booklet S S S

Máximo de folhas por livro 22 50 20

Acertos S S S

Capacidade de 
empilhamento principal

Contínuo 35 conjuntos de 
booklets com 20 folhas

Até 100 booklets, 
descarregar durante a 
operação

Tamanho mínimo de 
empilhamento

N/D N/D N/D

Tamanho máximo de 
empilhamento

N/D N/D N/D

Tamanho mínimo do 
booklet

140 x 108 mm 200 x 99 mm 248,9 x 128,5 mm 
(com acerto)

Tamanho máximo do 
booklet

320 x 235 mm 340 x 249 mm 320 x 229 mm

Dobragem S S S

Perfuração N N/D N

Dispositivos bypass/de 
alimentação de outros 
fabricantes

N N N

Alimentado por/Necessita Empilhador opcional 
BSR ou opcional BCMEx

XPS, DS3500 ou BFM-
Direct Connect

Finalizador Standard 
Plus

Tamanho do livro acabado 
- Mín.

N/D N/D N/D

Tamanho do livro acabado 
- Máx.

ND N/D N/D
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