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www.xerox.com

Atende suas necessidades .

Impressora Colorida para 
®Grandes Formatos Xerox  7142 

Brochura

Atende sua velocidade .

Impressora 

Largura Máxima dos Materiais
• 1080 mm

Largura Máxima de Impressão
• 1074 mm

Altura Cabeça de Impressão (Min/Máx)
•1,3 mm/2,1 mm

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

traseiro)
•3, 3, 3, 17 mm

Nº de Cores / Tipo de tinta
• 4 Cores (CMYK) / Dye ou Pigmentada

Capacidade dos Cartuchos
•Cassetes de 110 ml / 220 ml ± 0,1%

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

Interfaces de Rede
• Ethernet 10/100 (RJ-45), USB 2.0

Memória RAM
•256 Mb

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

Drivers da Impressora (GDI Windows)
•Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Server 2003,

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

Nível de ruído
•< 53 dB

Dimensões Impressora

Dimensões (LxPxA)
•1766 x 662 x 983 mm

Peso da Impressora
• 58,7 kg

Peso da Base
• 18,8 kg

Condições Ambientais

Temperatura: 
•15 °C a 28 °C

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

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

Ambiente de Operação Ideal
•Temperatura 15 °C – 28 °C
•Humidade 40% – 60% HR, sem condensação

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

Requisitos de espaço

•Físico: 1231,9 mm × 647,7 mm

Server 2008 e 7 (32 / 64 bits)

Tecnologia de Impressão
• Jato de tinta Piezoelétrica sob demanda

Resolução de Impressão
• 360 até 2.880 dpi
Largura Máxima dos Materiais
• 1080 mm

com tamanho de pontos variáveis

Tamanho da Gota de Tinta
•3.5 - 21 Picolitros
Material
•Papel sulfite, vegetal, revestido e brilhante,

Filme e demais materiais homologados.

Velocidades de Impressão

Alta Velocidade 360
• 35 seg./página ISO A1

Melor Qualidade 360
• 50 seg./página ISO A1

Padrão 720
• 2 min. 37 seg./página ISO A1

Alta Qualidade 720 

Padrão 1440
• 10 min. 56 seg./página ISO A1

Melhor Qualidade 1440 x 2880
• 48 min. 30 seg./página ISO A1

• 4 min. 51 seg./página ISO A1
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Torne o seu negócio mais produtivo
usando impressão em cores rápida,
de elevada qualidade e baixo custo.

custo total de operação, velocidade impressionante e consistente alta
qualidade de imagem.

Uma solução que lhe facilita a adição de cor a todas as suas aplicações CAD

Softwares Opcionais

Um pacote de layout distinto com capacidades
de desenho para texto, formas e efeitos, com-
binado a versatilidade de RIPar e Imprimir em
dois dispositivos de forma simultânea. O dese-
nho e a saída de trabalhos com corte de con-
tornos é direto e preciso com essa solução
integrada.

• Software de Rip Photoprint (SAI)

menos de um minuto
A Xerox 7142 é solução ideal baseada na 
qualidade e velocidade; atingindo a mais
elevada velocidade de impressão, uma 
impressão colorida no tamnho ISO A1 é 
produzida em apenas 35 segundos. As
gotas CMYK de tamanho variável, combi-
nadas com impressão de alta resolução,
geram uma extraordinária qualidade de
imagem, linhas finas, tons contínuos,
gradações e cores sólidas em toda a gama
de mídias de impressão utilizadas .

Veja os seus custos 
diminuirem…
As suas despesas com papel e tinta serão
menores ao mesmo tempo que aumenta 
a produtividade com a impressora para 

®Grandes Formatos Xerox  7142. Você vai
conseguir excelentes em papel sulfite sem  
revestimento, o que reduz significativamente
o seu custo por impressão.
A tecnologia PIEZO com tamanho de gota
variável CMYK, proporciona imagens de alta
qualidade, ao mesmo tempo que reduz ao
mínimo os custos com tinta.

…enquanto a produtividade e 
a confiabilidade aumentam 
Você irá poupar tempo - e aumentar o tempo
de atividade sem interrupções - pois as cabe-
ças de impressão não necessitam ser substi-
tuidas periodicamente. Estas cabeças de 
grande durabilidade, proporcionam consistên-
cia e confiabilidade no seu ambiente de pro-
dução. Sistemas confiáveis de alimentação e

corte, em conjunto com um sistema
automatizado de tinta, eliminam passos
e melhoram a impressão sem presença do
operador.

Pode confiar no serviço e suporte 
líder da indústria
Suportamos  a sua solução na íntegra, desde
a impressora para grandes formatos 7142 até
as mídias de impressão e os consumíveis. Os
nossos profissionais que prestam assistência
têm formação dada pela Xerox e são rápidos 
na resposta ao problema - estão disponíveis
todos os dias para garantir que você conseguirá
o máximo retorno do seu investimento .

Coloque a impressora onde for 
mais conveniente
Graças às suas dimensões compactas, você 
pode colocar a impressora para grandes forma-
tos Xerox 7142 onde lhe seja mais conveniente,
para que poupe deslocamentos extras e evite
desperdício de energia. A impressora 7142 inclui
drivers para Windows, tornando-se assim uma
solução totalmente integrada em rede. Com o
driver de impressão de simples utilização, será
mais fácil enviar e realizar o spool do trabalho
na impressora.

O suporte total que você necessita
Suportamos  a sua aolução na íntegra, desde a
impressora até as mídias de impressão e consu-
míveis. A nossa premiada rede mundial de assis-
tência técnica, está sempre pronta para ajudar a
tirar o máximo proveito da sua solução Xerox e a 
crescer o seu negócio.

Sistema de alimentação de 
tintas CMYK permite troca 
de cartuchos com impressora 
em funcionamento. 
Fácil e limpo. 

Cabeças de impressão  

tamanho de pontos 
variáveis fornecem qualidade 
consistente e minimizam 

permanentes PIEZO com

o tempo ocioso.

Painel intuitivo
fácil de usar.

Acesso fácil para 
alimentação de papel, 
manutenção, limpesa, etc.

Carregue rolos com largura
de até 1080mm (42”) de   
papel bond, tracing, vegetal  
ou filme.

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

ou construção

•Trabalhos de arquitetura
ou engenharia

•Esquemas

•Diagramas elétricos(ex:
cabeamento)

•Mecânicos em 2D e3D

•Modelagem de sólidos

•Mapas sísmicos

•Científico / Médico

•Sinalização de baixo custo

•GIS / Mapas e posters

 3 2

A Impressora para Grandes Formatos Xerox 7142, oferece-lhe um reduzido

(desenho assistido por computador)
Ótimas imagens a cores em

Gerenciamento de impressão e controle
de carga. Com este software o usuário  

• Xerox FreeFlow Accxes Control

poderá fazer todo o gerenciamento de 
impressão, além da contabilização, de forma
remota, poupando tempo e energia em 
deslocamentos desnecessários.
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