
Xerox® iGen® 150 Press
Qualidade inteligente. Escolha brilhante. 

Xerox® iGen® 150 Press
Descrição Geral

TITLE: X_26534_IG1BR-01ZC   LANGUAGE: Portuguese   DATE: October 24, 2013 12:56 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 12



2

TITLE: X_26534_IG1BR-01ZC   LANGUAGE: Portuguese   DATE: October 24, 2013 12:56 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 12



3

Mas essa variedade também representa 
um grande desafio. Os clientes querem 
trabalhos perfeitos, sempre. Como 
conseguir uma "qualidade ótima" 
quando cada trabalho é diferente do 
anterior e todos têm uma ideia diferente 
do que é que significa? 

A Xerox® iGen® 150 irá mudar a 
forma como pensa na qualidade 
de imagem digital.
Como é que a iGen 150 atinge os novos 
níveis de qualidade que promete, para 
que todos na indústria se destaquem e 
sejam notados - e tornar o seu negócio 
notado num mercado cada vez mais 
competitivo? É uma questão de escolha. 

Na década da iGen à frente do mercado 
de produção digital a cores, aprendemos 
muito sobre a importância da escolha 
na satisfação de cada cliente sempre.  
No seguimento dessa filosofia, a Xerox® 
iGen 150 oferece-lhe uma opção de 
lineaturas, que por sua vez originam um 
nível de flexibilidade sem precedentes 
numa impressão de produção digital a 
cores.

Isso deverá ser ainda mais verdade quando se trata de trabalhos que lhe são 
pedidos pelos clientes numa variedade quase infinita.  

Texto. Imagens. Fotografias. Linhas finas. Céus azuis. Feições suaves. 

Essa variedade é boa. Torna o seu negócio mais imune aos altos e baixos de um 
mercado sempre em mudança.  

Todos veem o mundo de forma um 
pouco diferente. 

Lineatura de 210 linhas
Para além das já existentes lineaturas 
de 160/180/250 linhas da iGen 150 
e padrões de pontos para aplicações 
tradicionais, uma nova lineatura é 
especialmente adequada a aplicações 
específicas e necessidades específicas 
dos clientes. Para o mercado fotográfico 
onde a qualidade de imagem desejada 
tem um aspeto diferente da impressão 
gráfica tradicional, uma nova lineatura 
de 210 linhas otimiza a suavidade 
dos tons de pele ao mesmo tempo 
que mantém os detalhes do cabelo 
e imagens de fundo. Oferece-lhe 
uma escolha adicional para melhor 
satisfazer as necessidades dos seus 
clientes e entrar em mercados de rápido 
crescimento. 

Object Oriented Halftoning 
Para trabalhos com um misto de 
imagens e muito texto, a iGen 150 
utiliza uma nova tecnologia chamada 
Object Oriented Halftoning. Esta opção 
inovadora, cria imagens com uma 
lineatura de 180 linhas para uma ótima 
suavidade. Para os diferentes requisitos 
de texto, o Object Oriented Halftoning 
cria elementos no documento com uma 
lineatura de 250 linhas que é otimizada 
para nitidez. Para trabalhos críticos 
como brochuras, catálogos e folhetos, 
pode oferecer aos seus clientes fotos 
de qualidade e texto nítido - resultados 
ótimos com um mínimo de esforço. 

Ótima Escolha

Com a iGen 150, obtém qualidade 
automatizada - qualidade que é 
uma função da inteligência da 
impressora, que muda de hora 
a hora, ou mesmo de minuto a 
minuto, sobre a forma como é 
conseguida com base no trabalho 
que está a ser produzido e nos 
desejos do cliente. 

Não cometa erros. Não estamos 
a falar sobre mobília ou uma 
refeição gourmet onde o trabalho 
manual origina um melhor 
produto.  Estamos a falar de 
uma qualidade de imagem 
revolucionária líder de mercado 
que é melhor conseguida nas 
mãos da impressora mais 
inteligente do mundo.  Qualidade 
verdadeiramente inteligente 
que faz os clientes redefinirem 
a palavra “excecional” e você 
redefine a palavra “rentável.”

Qualquer que seja a forma como 
vê o mundo, ele é belo. 
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Com a Xerox® iGen® 150, pode ter 
ambos. Conseguir uma extraordinária 
qualidade de imagem é agora mais 
rápido do que nunca, graças a um 
sistema de imagem que retira do seu dia-
a-dia o tempo de preparação, resíduos e 
conjeturas.

Começa potentes tecnologias 
de gestão de cor integradas 
diretamente na impressora.
Xerox® Confident Colour é um conjunto 
das melhores tecnologias de gestão 
de cor, desenhadas e refinadas para 
oferecer uma cor mais extraordinária 
e mais trabalhos que pode vender. 
Estas tecnologias integradas são 
suportadas pela nossa consultoria 
exclusiva, personalização e serviços para 
o desenvolvimento do negócio para 
que possa ter a certeza de satisfazer - 
ou exceder - as expectativas dos seus 
clientes. Com Confident Colour poderá 
emular vários padrões de mercado tais 
como GRACoL® e Fogra e aderir aos 
padrões da Pantone® para que as cores 
correspondam perfeitamente, de página 
para página, de trabalho para trabalho, 
de turno para turno e de impressora para 
impressora.

Ao longo dos anos, tem existido uma constante no mercado – uma expectativa 
universal dos seus clientes de que a cor que produz irá corresponder aos seus 
requisitos exclusivos, sempre. E durante anos, foi preciso escolher entre conseguir 
trabalhos com essa qualidade ou concentrar-se na produtividade. 

Não precisa de escolher entre 
qualidade e produtividade.

O digital pode agora ser o 
"complemento" final do offset. 
A Tinta Seca Mate da Xerox® foi 
desenvolvida para tirar partido da 
crescente oportunidade em impressão 
digital conseguindo um aspeto quase 
idêntico ao offset. A combinação de Tinta 
Seca Mate e do seu desenho do sistema 
de imagem, tornam a iGen 150 Press um 
complemento perfeito ao seu negócio 
offset. 

Pode produzir novas aplicações que 
se integrem sem falhas no seu atual 
workflow offset. Tons de pele melhorados 

e céus azuis, abrem um mundo de 
oportunidades em impressão de fotos 
ao consumidor, publicidade e outras 
aplicações exigidas pelos seus clientes.

A Tinta Seca Mate aumenta 
verdadeiramente as capacidades da iGen 
150 e a sua possibilidade de ser bem 
sucedido em alguns dos mercados mais 
excitantes e em mais rápida expansão. 
Os resultados são fantásticos... não só no 
resultado que vê em cada folha, como 
também no impacto que vê na folha 
mais importante de todas - a sua folha 
de balanço.
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A iGen 150 utiliza um novo sistema de 
imagem 2400 x 2400 com tecnologia 
VCSEL para gerar mais informação 
por polegada quadrada. Isto traduz-se 
em detalhes melhorados, rosetas mais 
apertadas e uniformes e melhor nitidez. 

“Queremos ter a certeza de 
que quando compramos uma 
máquina, a qualidade que vamos 
conseguir será consistente. Que 
quando realizamos um trabalho 
hoje, da próxima vez  
que seja preciso esse trabalho 
tenha um aspeto muito, muito 
semelhante ao anterior."

–  John Cassidy  
Presidente  
Duplicates Ink  
Print and Communications 

Trabalhos previsíveis, página 
após página, dia após dia, de 
máquina para máquina e de 
cidade para cidade.
Com a iGen® 150, os clientes terão a 
confiança para recorrer aos seus serviços 
uma e mais vezes. É mais fácil do que 
nunca com a Colour Maintenance 
Tool automática – em conjunto com 
o Espectrofotómetro Inline – que 
permite retirar a intervenção manual 
do processo de calibração e gera uma 
cor extraordinária logo à primeira. Este 
processo automático, analisa um misto 
de cores de destino e avisa o operador 
quando a impressora estiver pronta para 
produzir - eliminando procedimentos 
desnecessários de manutenção e 
aumentando o tempo de operação.

O melhorado Auto Density Control 
System trabalha em tandem, detetando 
e corrigindo faixas antes de elas 
ocorrerem. Obtém uma qualidade 
excecional em cada imagem, todos os 
dias. E os céus azuis que aparecem em 
tantas imagens para consumidores, serão 
mais suaves do que nunca.

Repense a qualidade de imagem 
até ao mais pequeno pormenor.
A qualidade de imagem da iGen 150 
aproxima-se à do offset e satisfaz as 
expectativas do seu cliente relativamente 
a qualidade a partir da primeira 
impressão, cumprindo a promessa de 
comunicações gráficas com verdadeira 
qualidade e performance. 
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A
Módulo de Alimentação
Módulo de alimentação (até seis), duas bandejas 
de papel cada; abastecimento durante o 
funcionamento; capacidade máxima para  
30.000 folhas.

B
Formato folha solta
O maior formato digital para folhas soltas, até 
364 x 660 mm. 

C
Transporte sem garras
O mecanismo de transporte sem garras permite 
imprimir até 1 mm do rebordo da página; melhora 
a fiabilidade da alimentação através de uma 
variedade de papel com e sem revestimento.

D
Recipientes de Tinta Seca
Recipientes de tinta seca fáceis de colocar e 
com grande capacidade; substituídos durante o 
funcionamento.

E
Tinta Seca
Uma fórmula de tinta seca mate desenvolvida 
para tirar partido da tremenda oportunidade no 
mercado fotográfico otimizando a uniformidade 
do aspeto brilhante nos destaques, meios tons 
e sombras. Ideal para qualquer aplicação que 
exija uma finalização mate, especialmente em 
papel com revestimento ou sedoso. Para clientes 
que o prefiram, está disponível uma configuração 
standard de tinta seca com brilho. 

F
Novo Percurso de Imagem
Um novo 2-D VCSEL (Vertical Cavity Self Emitting 
Laser) 2400 x 2400 Image System permite mais 
dados por polegada. 

G
Dispensador Automático de Transportador
Este novo método que combina tinta seca e 
transportador, permite criar uma uniformidade 
consistente da cor desde a primeira impressão 
até à última, de trabalho para trabalho. Com o 
Dispensador Automático de Transportador os 
operadores já não precisam de parar a máquina 
para trocar o revelador, o que resulta numa maior 
disponibilidade e produtividade da máquina. 

H
Controlo Auto de Densidade
Qualquer impressora, seja digital ou litográfica, 
pode ser susceptível a variações de densidade e 
falhas. O Controlo Auto de Densidade da Xerox® 
iGen® 150, é uma tecnologia patenteada criada 
para detetar faixas nos trabalhos antes que estas 
ocorram e solucioná-las sem intervenção do 
operador. O sistema mede automaticamente a 
densidade da imagem com uma série de testes a 
partir do topo e do fundo da página. Se detetar 
uma diferença, compensa digitalmente quaisquer 
inconsistências - assegurando uma densidade de 
imagem consistente através da página. 

I
Programação Automática da Imagem no Papel
Com a nova iGen 150 com tecnologia de Imagem 
Automática no Papel, os passos manuais são 
substituídos por rotinas automatizadas e previsíveis 
- eliminando a programação dispendiosa e morosa 
para ajustar a imagem. 

J
Transferência num único ponto
Um único ponto de transferência de imagem para 
o papel com velocidades até 9.000 (150 impressões 
por minuto) 4/0 impressões por hora. 

A

B C

D

J

K

L

G

F

E I

H

A melhor tecnologia e os melhores 
resultados para cada tipo de trabalho.
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K
Fusão Inteligente
A fusão inteligente ajusta-se a diferentes tipos 
de papel; concluindo cada folha à velocidade 
anunciada. 

L
Espectrofotómetro inline
Integrámos um espectrofotómetro no percurso 
de papel da iGen 150 e automatizamos algumas 
coisas notáveis – coisas como Linearização de Alta 
Definição, Perfis Avançados de Cor, Calibração 
Spot Colour e Verificação da Cor do Sistema. Estas, 
por sua vez, proporcionam cor mais precisa mais 
rapidamente, cor mais estável ao longo do tempo, 
correspondência com PANTONE® e um nível de 
produtividade como nunca conseguiu. 

M
Empilhador 660 mm
Um maior módulo de empilhador (até quatro); dois 
carrinhos com rodas por empilhador; permite-lhe 
tirar o máximo partido das folhas soltas maiores. 
Compatibilidade com DFA (Document Finishing 
Architecture) significa ainda que pode adicionar 
as soluções de finalização inline automáticas que 
preferir.

Separação eletrónica
Separação eletrónica com saída para pilha separada 
em espinha.

N
Bandeja Superior
Bandeja superior para trabalhos de interrupção ou 
provas - saem sem esforço mesmo quando realiza 
uma produção simultânea.

O
Alimentador de Folhas Xerox® Dual Mode da 
C.P. Bourg®

Como dispositivo isolado ou como parte do Xerox® 
IntegratedPLUS Finishing Solution, o Alimentador 
de Folhas Dual Mode 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 Alimentador de Folhas Dual 
Mode inline, pode ignorar o Alimentador e enviar 
folhas diretamente para o finalizador inline. 
Para além disso, podem ser alimentados no 
Alimentador, carrinhos de outras impressoras para 
usar o finalizador inline quando a impressora a ele 
associada não o estiver a usar. O Alimentador pode 
ser também usado como entrada dos finalizadores 
auto off-line, caso a finalização in-line não se 
adapte ao seu plano de negócio.

P
Xerox® IntegratedPLUS Finishing
Os dispositivos de finalização selecionados podem 
ser 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.

M

N

P

O

A melhor tecnologia e  design fazem da Xerox® iGen® 150 o padrão face ao qual 
todas as outras soluções de impressão digital irão ser comparadas. É também o 
padrão para medir a produtividade e o lucro. Em cada hora: Em cada turno. Todos 
os dias, à medida que o seu negócio fica mais sólido. 
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Mais velocidade. Mais automatização. 
Maior tempo de atividade. Menos 
resíduos. Por isso cada hora será uma 
oportunidade.

Realize num único turno, vários 
trabalhos de pequenas tiragens 
que irão satisfazer os requisitos 
do cliente.
Se os anos na vanguarda da impressão 
digital nos ensinaram algo, foi que 
a velocidade não é sinónimo de 
produtividade. Mas como parte do 
pacote completo, certamente que ajuda. 
E a iGen 150 é o pacote completo. 

Um aumento bruto de 25% na 
velocidade da produtividade comprovada 
da iGen permite-lhe produzir mais 
trabalho e mais rapidamente. Isto 
significa velocidades até 137 páginas A4 
por minuto. Melhor ainda, as folhas de 
660 mm são processadas à velocidade 
nominal de 3.000 folhas 4/0 por hora 
para originar uma velocidade efetiva de 
150 páginas por minuto em A4. 

A inteligência vence a corrida.

Se o negócio é uma corrida contra o tempo e uma corrida contra a concorrência, 
a Xerox® iGen® 150 coloca-o à frente. Abordámos a produtividade a partir de 
todos os ângulos para que fosse, muito simplesmente, a impressora mais produtiva 
da indústria. A iGen 150 utiliza inteligência integrada para multiplicar a sua 
produtividade, tornando-a mais eficiente e mais rentável. 
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Em conjunto com a capacidade de 
processamento de uma escolha de 
servidores de impressão, um workflow 
otimizado, ótima cor logo na primeira 
impressão e a eficiência de uma gama 
de opções de finalização inline, a iGen® 
150 produz mais trabalhos que o ajudam 
a maximizar o seu investimento e a fazer 
crescer o seu negócio mais rapidamente 
do que nunca. 

Dimensão de folha alargada 
para capturar oportunidades 
maiores.

Mais trabalho por hora. Maior eficiência. 
Menos folhas. Capacidades exclusivas. É 
o que irá obter com as folhas de 660 mm 
da iGen 150. Com a possibilidade de usar 
a nossa folha maior, significa que os seus 
clientes poderão incluir mais conteúdo na 
mesma folha.

Mas afinal o que é que lhe proporciona 
esta dimensão de folha maior? O 
espaço para fazer crescer o seu negócio 
imprimindo de forma mais económica – 
servindo os seus clientes de forma mais 
acessível e dando-lhes aquilo que outros 
não conseguem.

Esta folha de 660 mm apenas será útil se 
a conseguir utilizar em quantidades de 
produção. Com o empilhador de 660 mm 
– que é compatível com finalização inline 
downstream – os congestionamentos na 
finalização são coisa do passado.

Automatização das tarefas mais 
complexas
Automatização ao nível do sistema 
– incluindo controlo de cor essencial – 
facilita a interação dos operadores com 
vários níveis de aptidões, tornando todo 
o seu pessoal o mais produtivo possível. 

Xerox® IntegratedPLUS Finishing
Com o Xerox® IntegratedPLUS Finishing, 
não necessita 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 - tais como a imposição da 
página, a ordem das páginas e o corte - 
são definidos automaticamente quando 
um trabalho entra no seu workflow. 
Estende a conveniência e a economia 
da finalização automatizada a várias 
impressoras (incluindo impressoras 
Xerox® e impressoras de outras 
marcas que não a Xerox® existentes 
na mesma loja), sem necessidade de 
diversos dispositivos de finalização 
inline dedicados. Aumenta ainda 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.

“Hei, se vão aumentar o nosso 
negócio e prepará-lo para o 
futuro, queremos algum tipo 
de modelo novo... Foi por 
isso que entramos no digital, 
porque quando investigamos, 
descobrimos que é para aí que 
se dirige na realidade o futuro 
da impressão e do marketing e 
isso irá originar muita impressão 
digital.”

–  Buzzy Castonguay  
Business Development Manager 
Colour Web Printers 

Dimensão das folhas na iGen 150: 364 mm x 660 mm.
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Mais tempo de qualidade. Ou será 
menos tempo com qualidade?

A Xerox® iGen® 150 Press é a geração futura de uma família com tecnologia 
revolucionária. Há mais de uma década que a Xerox lidera a indústria da impressão 
digital – com ideias que alteraram a forma como o mundo imprimia, inovação 
que fez surgir no mercado novas tecnologias notáveis e aperfeiçoamentos que 
continuam a fazer com que a cada dia a impressão digital seja mais produtiva e 
mais económica 

TITLE: X_26534_IG1BR-01ZC   LANGUAGE: Portuguese   DATE: October 24, 2013 12:56 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 10 of 12



11

E nenhuma ideia é maior do que aquela em que assenta a Xerox ® iGen® 150 – pegar 
numa quantidade finita de tempo e fazê-la trabalhar mais exaustivamente para si. 
Tudo isto foi melhorado com as mais recentes inovações - inteligência integrada que 
fornece qualidade sem precedentes numa impressora digital de produção. Irá gastar 
menos tempo do que nunca a conseguir a qualidade que os seus clientes procuram 
- mas que nunca imaginaram ser possível numa solução digital a cores. Consegue 
ainda mais tempo de qualidade para construir o seu negócio.

O que faria hoje com mais 
tempo de produção?
Atualmente, o seu tempo é gasto 
na reimpressão de erros, controlo de 
qualidade, programação dos trabalhos 
e à espera da impressora. Mais do que é 
preciso. 

Com a iGen 150, o tempo que gasta em 
todas estas atividades é menor, para que 
tenha mais tempo de produção - 25% 
mais. Mais tempo a imprimir trabalhos 
que ficam prontos a ir diretos para as 
mãos dos clientes logo que saem da 
impressora. Mais tempo a conseguir a 
cor que satisfaz todas as expectativas de 
qualidade sem ter que fazer experiências. 
Mais tempo para imprimir e finalizar 
trabalhos maiores e de maior valor. Mais 
tempo para entrar e dominar mercados 
que possivelmente estariam fora do seu 
alcance.

E mais tempo para receber pagamentos 
com mais frequência. 

O que faria este ano com mais 
tempo de produção?
Vamos alargar as nossas perspectivas 
para além de uma hora e considerar uma 
semana, um mês... um ano. 

Quando multiplica a produtividade 
adicional que a iGen 150 torna possível, 
vezes o número de horas num ano, isto 
totaliza cinco meses adicionais de tempo 
valioso de produção. 

O que poderia fazer com esse aumento 
em produtividade? Mais trabalhos. 
Maior satisfação dos clientes. Um 
negócio crescente. A iGen 150 pode 
revolucionar verdadeiramente o seu 
negócio permitindo uma eficiência sem 
precedentes e maiores níveis de lucro.

Pense desta forma…os seus 
concorrentes podem gerar 12 meses 
de lucro no próximo ano, enquanto 
que você irá gerar 17*.

Potencial tempo de produção superior a 80% com a 
automatização da iGen 150

*Considerada uma iGen 150 com 85% de tempo de operação comparada com um equipamento com a 
mesma velocidade nominal e com 60% de tempo de operação. 

iGen 150 Production Time 

Service 

Repair 

Quality Control 

Waiting for Press 

Paper Jam 

Planned Maintenance 

Consumable Change 

Press Error Waste 

Job Setup 

Morning Routine 

Tempo de Produção da iGen 150

Serviço

Reparação

Controlo de Qualidade

Esperar pela impressora

Papel encravado

Manutenção planeada

Troca de consumíveis

Desperdício devido a erro da impressora

Programação do trabalho

Rotina matinal 

iGen 150 Production Time 

Service 

Repair 

Quality Control 

Waiting for Press 

Paper Jam 

Planned Maintenance 

Consumable Change 

Press Error Waste 

Job Setup 

Morning Routine 
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Velocidade de impressão
•	 3 000 folhas 4/0 de 660 mm por hora  

(150 impressões A4 por minuto)
•	 4 500 folhas 4/0 A3 4/0 por hora 
•	 8 250 folhas A4 por hora

Qualidade de imagem
Resolução
•	 2400 x 2400 dpi
Lineaturas
•	 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi
Cores
•	 Ciano, Magenta, Amarelo, Preto

Formato do papel
Dimensão standard da folha
•	 364 mm x 660 mm  

Mínimo 178 mm x 178 mm

Formato da imagem
•	 Área máxima de imagem é 2 mm menos do que 

a dimensão da folha (rebordo de 1 mm em todos 
os lados)

Gramagem de papel (todas as 
bandejas)
•	 Sem revestimento: 60 g/m2 a 350 g/m2

•	 Com revestimento: 90 g/m2 a 350 g/m2

Flexibilidade do papel
•	 Revestido, sem revestimento, texturado, suportes 

de impressão especiais
•	 Reciclado, perfurado, separadores, 

transparências, uma grande variedade de 
etiquetas, sintéticos, Xerox® DocuCard®, 
NeverTear, DuraPaper®, UltraMagnet, 
DocuMagnet

•	 São suportados trabalhos com suportes mistos à 
velocidade nominal

•	 Sem tempo de secagem
•	 Ignorar transferência (opcional)

Caraterísticas tecnológicas
Imagem
•	 Origem e Destino ICC e Perfil de Percurso Rápido 

de Perfil
•	 Verificação de cor para monitorização da cor
•	 Impressão por transferência num único ponto
•	 Confident Colour Technology
•	 Ferramenta para Manutenção de Cor
•	 Controlos em loop fechado com 

Espectrofotómetro Inline
•	 Gama de tintas secas CMYK de referência
•	 Abastecimento de tinta seca durante o 

funcionamento
•	 Programação Automática da Imagem no Papel

Alimentação de papel
•	 Suportes de impressão mistos numa única 

tiragem (até 12)
•	 Percurso de papel plano
•	 Inversor com um grande raio para impressão da 

segunda face
•	 Conjuntos separados
•	 Carrinho do empilhador com rodas
•	 Capacidade para abastecer e retirar papel 

durante o funcionamento

Capacidade de entrada
•	 Até seis módulos do alimentador/12 bandejas
•	 Até 12 bandejas
•	 Cada bandeja aceita 254 mm  

(2.500 folhas de 120 g/m2)
•	 Qualquer bandeja aceita os suportes de 

impressão suportados
•	 Capacidade até 30 000 folhas ou mais

Saída
•	 Até quatro empilhadores
•	 Dois carrinhos por empilhador
•	 Carrinho do empilhador aceita 305 mm  

(3.000 folhas de 120 g/m2)
•	 Bandeja superior do empilhador
•	 Saída para o empilhador separada em espinha
•	 Capacidade até 12 000 folhas

Opcional
Entrada de rolo
•	 O Alimentador iG proporciona até 50 000 folhas 

adicionais por rolo (basado em A4; 75 g/m2)
•	 Entregue diretamente no percurso do papel
•	 As folhas por rolo variam conforme a dimensão 

do rolo interior, dimensão da folha depois 
de cortada e tipo de papel (revestido/sem 
revestimento, calibre gramagem, etc.)

Insersor
•	 Um módulo de inserção, duas bandejas
•	 Permite adicionar folhas especiais a um trabalho 

após o processo de fusão (suportes em relevo)
Finalização Inline
•	 Criação de booklets com C.P. Bourg® Document 

Finisher (BDFEx), C.P. Bourg Booklet Maker 
(BMEx) ou Duplo DBM-5001 Inline Booklet Maker

•	 Empilhador Multigraf®

•	 Encadernação perfeita com Xerox® Book Factory
•	 Lay flats com GBC® FusionPunch® II
•	 Revestimento UV
•	 Vincar, cortar e perfurar com o Rollem JetSlit 

System
Soluções para dados variáveis
•	 Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite, 

Xerox® XMPie® e outros parceiros da indústria

Dimensões
Dimensões gerais standard da Xerox® iGen® 
150  (torre de imagem,  um alimentador, um 
empilhador)
•	 Comprimento: 6,248 mm
•	 Largura: 1 829 mm
•	 Altura: 2 438 mm
•	 Peso: 3 225 kg

Xerox® FreeFlow® Print Server
•	 Tecnologia integrada Parallel RIP
•	 Capacidade ICC Device Link
•	 Interoperacionalidade sem falhas com o 

FreeFlow Digital Workflow Collection
•	 Adobe® PostScript®, PDF 1.8, PCL5, TIFF, FRF
•	 Adobe Acrobat® 9
•	 Adobe PDF Print Engine® 2.6
•	 GUI para trabalhos e gestão da produção
•	 Receção, rasterização e impressão simultâneas
•	 Adobe PDF/VT 1.0
•	 AFP/IPDS™
•	 VDP: Xerox® VIPP®, PPML, Optimised PostScript, 

PDF otimizado para VDP
•	 Manuseamento nativo JDF/JMF 

Xerox® EX Print Server, Powered 
by Fiery®

Características
•	 Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition
•	 Fiery Colour Profiler Suite 4.1
•	 EFI® SeeQuence Suite
•	 Fogra Media Wedge
Interfaces Standard de Rede
•	 TCP/IP, PAP, Impressão FTP, IPP, LPR/LPD
•	 Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
Ficheiros Suportados
•	 Adobe PostScript, PDF 1.9
•	 PCL, TIFF, JPEG
•	 Adobe Acrobat 10
•	 Adobe PDF Print Engine 2.5
•	 Adobe PDF/VT 1.0
•	 VDP: VIPP, VPS, PPML v2.2, EFI FreeForm™ 1 e 2 
•	 Fiery JDF v1.2

www.xerox.com
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